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ROZDZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Nazwa:  Miasto Piotrków Trybunalski 
Adres:   Pasaż Karola Rudowskiego 10  

Piotrków Tryb. 97-300  
Telefon:   (0 -44) 732-77-96 
Telefaks:   (0 -44) 732-77-98 
REGON:   590648468 
NIP:   771-27-98-771  
 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia powyżej 
wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.) prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego. 
 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. Przedmiot zamówienia – prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych i 
Instytucji Kultury, wymienionych w załączniku  nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, na warunkach wynikających z oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
1. Okres prowadzenia bankowej obsługi budżetu wynosi 60 miesięcy, począwszy od                      

1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2017 roku. 
2. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych jednostek Miasta Piotrków Tryb. 

realizowane będzie w walucie polskiej /PLN/ lub w walutach wymienialnych, na 
warunkach określonych w umowach, zgodnych ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz ofertą. 

 
II. Prowadzenie bankowej obsługi budżetu będzie polegało na: 

 
1.  Otwarciu i prowadzeniu rachunków podstawowych i pomocniczych budżetu Miasta 

Piotrków Tryb. oraz jednostek wymienionych w załączniku nr 8 do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.   

a) Wykonawca zobowiązany jest otworzyć i prowadzić na rzecz Zamawiającego 
Rachunki w liczbie niezbędnej do prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej;  

b) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić Zamawiającemu możliwość 
automatycznej identyfikacji źródeł dochodów, poprzez określenie nazwy 
kontrahenta, tytułu płatności, daty dokonania wpłaty poprzez kontrahenta za 
pośrednictwem poczty lub innych sposobów wpłat, kwoty wpłaty lub innych 
parametrów uzgodnionych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zakres 
informacji nie będzie wykraczać poza dostępny w systemie rozliczeń 
międzybankowych;  

c) Wykonawca będzie realizował wypłaty zgodnie ze złożonymi dyspozycjami osób 
uprawnionych do danego rachunku do wysokości środków znajdujących się na 
rachunku;  
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d) każdorazowo po dokonaniu płatności (każdego dnia roboczego), system musi 
zapewnić dostęp do danych o wypłacie środków (wszystkie informacje, jakie będą 
umieszczone na przelewie), niezbędnych do przeprowadzenia księgowań 
zrealizowanych wypłat, zgodnie z zasadami ewidencji księgowej obowiązującej 
jednostkę samorządu terytorialnego.  
 

2. Oprocentowaniu środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 
złotowych, które oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M według 
serwisu Reuters, ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez Wykonawcę i 
opisanej w ofercie, pomnożonej przez współczynnik nie mniejszy niż 0,90. 
Naliczone odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji. Stopa procentowa będzie 
zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy procentowej będzie 
pierwszy dzień każdego miesiąca. O każdorazowej zmianie oprocentowania 
rachunków bankowych Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez 
Wykonawcę,  w terminie do 7 dnia nowego okresu odsetkowego. 

 
3. Prowadzeniu rachunku skonsolidowanego, polegającego na wirtualnej lub 

rzeczywistej kompensacji sald, zapewniającej codzienne, automatyczne 
bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie wcześniej niż  o 
godz. 1700 na zasadach : 

a)  środki z rachunku konsolidującego będą najpóźniej do godz. 800 rano 
pierwszego dnia roboczego (czyli od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy) następującego po dniu konsolidacji, zwracane na 
rachunki jednostek, których środki podlegały konsolidacji, w takiej samej 
wysokości, w jakiej były przekazane na rachunek konsolidujący lub w przypadku 
konsolidacji  wirtualnej stawiane do dyspozycji jednostek, 

b) konsolidacja obejmuje rachunki dochodów i wydatków budżetowych wszystkich 
jednostek budżetowych za wyjątkiem ZFŚS, depozytów oraz rachunków, które 
jednostka wyraźnie wskaże, że nie podlegają konsolidacji. Konsolidacja nie 
obejmuje rachunków Instytucji Kultury,  

c) rachunkiem konsolidującym  będzie rachunek bieżący budżetu,  

d)  saldo rachunku skonsolidowanego służy do ustalania salda wykorzystania na 
dany dzień kredytu w rachunku bieżącym,  

e) saldo ujemne rachunku skonsolidowanego będzie pokrywane kredytem w 
rachunku bieżącym,  

f) ujemne saldo rachunku skonsolidowanego będzie oprocentowane według 
stawki WIBOR 1M na podstawie serwisu Reuters plus marża (dodatnia lub 
ujemna) Wykonawcy z oferty. Odsetki od kredytu w rachunku bieżącym będą 
księgowane w ciężar rachunku wydatków Urzędu Miasta,  

g) środki w ramach rachunku skonsolidowanego będą oprocentowane w oparciu 
o stopę WIBID 1M na podstawie serwisu Reuters, ustaloną na zasadach 
stosowanych przez Wykonawcę i opisaną w ofercie, pomnożoną przez 
współczynnik nie mniejszy niż 0,90. 

O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunku skonsolidowanego 
Zamawiający zostanie powiadomiony pisemnie przez Wykonawcę,  w terminie do 
7 dnia nowego okresu odsetkowego.  
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4.    Zapewnieniu systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych Zamawiającego,  

w tym :  

a)  dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, 
tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków, z zastrzeżeniem pkt 13; 

b) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do 
Wykonawcy;  

c) uzyskiwanie w czasie rzeczywistym wiadomości o wszystkich operacjach i 
saldach na wszystkich rachunkach jednostek; 

d) składanie poleceń przelewu, w tym:  poleceń przelewu zagranicznego ze 
wszystkich rachunków w ramach dostępnych środków; 

e) dokonywanie przelewów w systemie ELIXIR, SORBNET i innych o podobnym 
charakterze; 

f) generowanie i drukowanie wyciągów; 

g) zapewnienie bezproblemowej współpracy z systemem finansowo – 
księgowym, tj. dostosowanie formatu  danych z systemu bankowego do 
stosowanego u Zamawiającego systemu finansowo - księgowego; 

h) dostęp dla Urzędu Miasta do danych o wszystkich rachunkach jednostek 
Miasta wymienionych w załączniku nr 8;  

i) dostęp dla jednostek wymienionych w załączniku nr 8 do własnych rachunków. 
 

5. Generowaniu i przekazywaniu wyciągów bankowych jako zestawienia operacji 
przeprowadzonych na poszczególnych rachunkach bankowych. Wykonawca 
zobowiązany jest udostępnić Zamawiającemu wyciągi w formie pliku 
elektronicznego, z danego dnia,  najpóźniej w ciągu 24 godzin, tj. w pierwszym 
dniu roboczym następującym po dniu operacji. Odbiór wyciągu w wersji 
papierowej będzie zapewniony w wyznaczonym stanowisku kasowym w ciągu 3 
dni po dniu operacji. W przypadku braku możliwości przekazywania wyciągów w 
formie papierowej, Wykonawca zobowiązany jest przekazać wyciągi w formie 
elektronicznej, które będą takie same jak wyciągi w wersji papierowej.  

a) wyciągi bankowe będą zawierały wszystkie informacje o płatnościach, jakie 
zostały zamieszczone przez kontrahentów w opisie płatności;  

b) przekazane przez Wykonawcę wyciągi bankowe muszą zawierać informacje 
tożsame z danymi umieszczonymi w systemie;  

c) wyciąg bankowy musi zawierać pełną nazwę rachunku, walutę rachunku, pełną 
nazwę posiadacza rachunku, informację o przeprowadzonych wpłatach, wypłatach, 
numer rachunku zleceniodawcy, odbiorcy i jego pełną nazwę, pełny tytuł płatności, 
datę realizacji transakcji, kurs jaki był zastosowany w przypadku operacji 
zagranicznych, informacje na temat otrzymanego kredytu, założonych lokat, 
kwotach i okresach naliczonych odsetek;  

d) wyciąg bankowy winien zawierać separator liniowy, a kwota na wyciągu winna 
zawierać separator tysięcy (grupujący, ułatwiający czytanie liczb);  
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e) wyciąg bankowy dla rachunku skonsolidowanego będzie zawierał skumulowane 
kwoty konsolidacji w przypadku stosowania konsolidacji rzeczywistej, a wykaz 
wszystkich operacji składających się na konsolidację będzie określał załącznik do 
wyciągu; 
f) na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie przekazać w 
możliwie najkrótszym terminie informację o godzinie dokonania wpłaty przez 
kontrahenta na rachunek Zamawiającego.  
 

6. Obsłudze płatności masowych, w tym:  

a) Wykonawca  zobowiązany jest otworzyć  wirtualne rachunki dla kontrahentów 
płatności masowych;  

b) identyfikacja płatności przychodzących będzie odbywała się w oparciu o unikalny 
identyfikator, jaki umieszczony zostanie w indywidualnym numerze rachunku 
bankowego;  

c) księgowanie wpłat dokonanych na rachunki wirtualne  będzie odbywało się na 
wskazanych przez Zamawiającego rachunkach;   

d) plik elektroniczny według formatu określonego przez Zamawiającego o wpłatach 
dokonywanych za pośrednictwem wirtualnych rachunków, Wykonawca 
zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godz.1000 następnego 
dnia roboczego.  
W trakcie obowiązywania umowy może nastąpić zwiększenie ilości operacji w skali 
miesiąca. 
 

7. Możliwości zaciągania w każdym roku budżetowym kredytu w rachunku bieżącym 
na pokrycie występującego  w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, 
do wysokości uchwalonej przez Radę Miasta. Kredyt w rachunku bieżącym 
udzielony zostanie bez prowizji i opłat. 

a) Jedynym kosztem dla Zamawiającego będą odsetki od faktycznie 
wykorzystanego kredytu; 

 b) Oprocentowanie kredytu w rachunku  bieżącym będzie opierało się o stopę  
WIBOR 1M według  serwisu Reuters, powiększonej o marżę banku (dodatnią lub 
ujemną). Stawka WIBOR stanowiąca podstawę do określenia oprocentowania w 
danym miesiącu wyznaczana będzie każdorazowo, według zasad obowiązujących, 
stosowanych przez  Wykonawcę i opisanych w ofercie;  

c) Odsetki od wykorzystanego kredytu Bank nalicza i pobiera z rachunku wydatków 
Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w okresach miesięcznych w ostatnim 
dniu kalendarzowym  miesiąca, a w przypadku gdy jest to dzień wolny od pracy, w 
następnym dniu roboczym; 

d) Odsetki za ostatni  okres odsetkowy będą pobrane nie później niż 31 grudnia 
każdego roku budżetowego. Do naliczenia odsetek założono, iż miesiąc ma 
rzeczywistą liczbę dni, a rok 365/366 dni;   

e) Prawnym zabezpieczeniem spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami będzie 
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie o poddaniu 
się egzekucji. 



      str. 6 

 

 
8. Realizacji usługi zarządzania płatnościami z przyszłą datą płatności, umożliwiającej 

jednostkom składanie zleceń za pomocą systemu elektronicznej bankowości do 
60 dni przed terminem ich realizacji bez  ponoszenia dodatkowych kosztów. 

9. Realizacji zleceń dotyczących wypłat wynagrodzeń z zachowaniem tajemnicy. 
10. Przyjmowaniu wpłat gotówkowych na rachunki jednostek wymienionych w 

załączniku nr 8, bez pobierania opłat i prowizji w wyznaczonym stanowisku 
kasowym Wykonawcy. 

11. Realizacji wypłat gotówkowych poza kolejnością w wyznaczonym stanowisku 
kasowym Wykonawcy za pomocą czeków gotówkowych. 

12. Umożliwieniu dokonania płatności przez Klientów na rzecz Zamawiającego za 
pomocą terminali kart płatniczych.   

a) Wykonawca zainstaluje dwa terminale w kasach Zamawiającego, jeden przy 
Pasażu Karola Rudowskiego 10,  jeden przy ul. Szkolnej 28;  

b) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie trójstronnej umowy pomiędzy 
Wykonawcą, Zamawiającym i Dostawcą terminali, na warunkach wynikających 
ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Oferty Wykonawcy; 

c) W przypadku dokonywania płatności za pomocą kart płatniczych na wyciągu 
bankowym musi znaleźć się informacja o danych kontrahenta dokonującego 
płatności oraz typu wpłaty; 

d) Wykonawca zobowiązuje się  do obsługi technicznej i rozliczenia transakcji 
bezgotówkowych, obsługi procesu autoryzacji transakcji, przetwarzania i 
przesyłania komunikatów autoryzacyjnych; 

e) Terminale muszą mieć możliwość komunikowania się z serwisem 
rozliczeniowym Wykonawcy z sieci Zamawiającego, obsługujące karty z kodem 
magnetycznym oraz hybrydowe. 

13. W przypadku braku możliwości np: z przyczyn technicznych dokonania 
przelewów w systemie elektronicznej obsługi rachunków bankowych, Wykonawca 
przyjmie i zapewni realizację przelewów w formie papierowej. 

14. Wydawaniu i obsłudze kart płatniczych. 
a) Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest wydać karty 

płatnicze oraz prowadzić ich obsługę przez okres obowiązywania umowy; 
b) Karty będą obsługiwały wydatki służbowe wskazanych osób, dokonywane 

między innymi podczas np.: delegacji służbowych; 
c) Z tytułu czynności związanych z wystawieniem kart oraz obsługą transakcji  

kartami, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów; 
d) Karty nie będą wykorzystywane do wypłat gotówkowych; 
e) Wydatki każdej karty będą dokonywane do wysokości środków, jakie będą 

przez Zamawiającego przyznawane w ramach zasilenia rachunku karty. 
15. Zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do 

współpracy z Zamawiającym; 
a) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć osobę, która będzie współpracowała 

z Zamawiającym w zakresie bankowej obsługi, bieżących kontaktów 
operacyjnych, realizacji zastrzeżeń Zamawiającego, usuwania niezgodności 
itp.; 

b) Kontakt z doradcą bankowym będzie odbywał się w sposób osobisty, 
telefonicznie lub e’mailowo; 

c) Wykonawca zobowiązany jest również wyznaczyć doradcę technicznego 
odpowiedzialnego za współpracę w obszarze technicznym, tj. w zakresie 
systemu. 

16. Umożliwieniu korzystania z wrzutni nocnej.  
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Wykonawca prowadzący obsługę Miasta i jego jednostek powinien zabezpieczyć 
wrzutnię na terenie miasta. 

17. Przyjmowaniu wpłat zamkniętych (w bezpiecznych kopertach) poza kolejnością. 
18. Umożliwienia dokonywania płatności przez Klientów na rachunki Zamawiającego 

i jego podległych jednostek w kasie automatycznej z czytnikiem kodów 
kreskowych, zlokalizowanej przy ul. Szkolnej 28. 

 
III. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca: 
4. Zapewnia wykonywanie czynności związanych z przedmiotem zamówienia w dni 

robocze w godz. 800 - 1530. Zrealizuje w tym samym dniu dyspozycje (przelewy) 
elektroniczne złożone do godziny 1530 i papierowe złożone do godziny 1400. 

5.  Zapewnia możliwość wpłaty gotówki w formie zamkniętej przez konwojenta do 
godziny 1800 codziennie w dni robocze. 

6. Posiada na terenie miasta Piotrkowa Tryb. siedzibę lub oddział lub filię lub inny 
punkt przyjmujący wpłaty i dokonujący gotówkowych wypłat i prowadzący obrót 
bezgotówkowy. 

7. Będzie kapitalizował miesięcznie naliczone odsetki od środków zgromadzonych na 
rachunkach bankowych, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca lub w dniu 
zamknięcia rachunku bankowego.  

8. Przyłączy nieodpłatnie system elektronicznej bankowości w siedzibie 
Zamawiającego w ilości dwóch stanowisk w terminie do 7 dni oraz w siedzibach 
pozostałych jednostek wymienionych w załączniku nr 8 w terminie do 2 tygodni od 
dnia podpisania umowy – po jednym stanowisku z możliwością aktywacji od 
01.01.2013 r. 

9. Przeszkoli nieodpłatnie pracowników jednostek wymienionych w załączniku nr 8 w 
zakresie obsługi i konserwacji systemu elektronicznej bankowości, zarówno na 
etapie wdrożenia systemu jak i w trakcie eksploatacji. 

10. Zapewnia realizację przelewów w czasie rzeczywistym między jednostkami 
organizacyjnymi Zamawiającego, wymienionymi w załączniku nr 8. 

11. Nie będzie pobierał dodatkowych opłat i prowizji bankowej od przyznanego, lecz 
niewykorzystanego kredytu. 

12. Nie będzie pobierał opłaty za otwarcie rachunku bankowego. 
13. Nie będzie pobierał opłaty za wydanie czeków gotówkowych lub umożliwi 

wystawianie czeków gotówkowych za pomocą systemu bankowości elektronicznej. 
14. Nie będzie pobierał żadnych dodatkowych opłat i prowizji z tytułu prowadzenia 

bankowej obsługi poza wymienionymi w ofercie. 
15. Nie będzie pobierał opłat za wydane opinie bankowe i zaświadczenia związane z 

obsługą rachunków i obsługą kredytu. 
16. Wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika w zakresie płatności podatku 

od nieruchomości i podatku rolnego, opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz 
opłaty za gospodarowanie odpadami w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy z 
możliwością aktywacji od 01.01.2013 r. lub innych płatności masowych, jeżeli 
pojawią się w trakcie realizacji umowy, w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia tych 
płatności Wykonawcy przez Zamawiającego.  

17. Wynajmie, zainstaluje oraz będzie serwisował 2 sztuki terminali do obsługi kart 
płatniczych w kasach Zamawiającego. 

18. Wynajmie, zainstaluje oraz będzie serwisował i obsługiwał kasę automatyczną z 
czytnikami kodów kreskowych. 
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ROZDZIAŁ IV. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
ROZDZIAŁ V. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w 
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
ROZDZIAŁ VI. OFERTY WARIANTOWE 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
ROZDZIAŁ VII AUKCJA ELEKTRONICZNA 
Nie będzie wykorzystana aukcja elektroniczna 
 
ROZDZIAŁ VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2013 r. do 31.12.2017 r. 
 
ROZDZIAŁ IX. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS 

SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 
WARUNKÓW 

 
 Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej 
wymienione warunki udziału w postępowaniu (oświadczenie o spełnianiu warunków 
udziału w postępowaniu - załącznik nr 6): 
 
1. posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
 

2. posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie; 
 
W szczególności wykonawca musi spełniać następujące warunki: 

a) wykonać dwa zamówienia w okresie ostatnich trzech lat, (jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonać co 
najmniej 2 realizacje polegające na kompleksowej obsłudze bankowej co najmniej 
dwóch jednostek samorządu terytorialnego o budżecie rocznym nie mniejszym niż  
50. 000 000 ,00 zł   
 
b) wykonać jedno zamówienie w okresie ostatnich trzech lat, (jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonać co 
najmniej 1 realizację polegającą na obsłudze elektronicznej bankowości  
i zadeklarować gotowość jej wdrożenia.   
 
c) wykonać jedno zamówienie w okresie ostatnich trzech lat, (jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert 
odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. wykonać co 
najmniej 1 realizację polegającą na obsłudze automatycznej identyfikacji płatnika  
i zadeklarować gotowość jej wdrożenia.   
 

 
W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku wykonawcy zobowiązani 
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są przedłożyć następujące dokumenty: 
Wykaz wykonanych usług określonych w pkt a), b) i c) wg załączników nr 3, 4 i 5. 

 
3.  dysponować odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia;  
 

4. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia; 

 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 

 
a) sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez 

biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 
okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – za ten okres, 
 

Wykonawcy nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
zamówienia. 
 
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku wykonawcy 
zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty: 
 
a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie  

do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert, 

 
b) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert, 

 
c)  aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759 z późń. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie informację składa każdy z nich, 

 
d) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

 
e) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 

24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2; 
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Sposób dokonania oceny spełnienia wymaganych warunków: 
• przy dokonaniu oceny spełniania warunków zamawiający będzie się kierował 

regułą: „spełnia albo nie spełnia”, 
• niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem 

wykonawcy z postępowania; ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą. 

Ocena spełniania powyższych warunków nastąpi na podstawie oświadczeń  
lub dokumentów zawartych w ofercie. 
Zamawiający, na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 
zamówień publicznych wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli 
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złożyli 
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia  
i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 
złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy 
podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na 
wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane 
dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, 
nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu albo termin składania ofert. 
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców w przypadkach określonych  
w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ofertę wykonawcy wykluczonego 
uważa się za odrzuconą. 
 
ROZDZIAŁ X. OŚWIADCZENIA LUB DOKUMENTY, JAKIE MA DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

 
• Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kserokopię potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy, 
wystawione nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków.  

• Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust 1 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - wg załącznika nr 2, 

• Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy - jeśli nie wynika to z zapisów  
w odpisie z rejestru lub zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej. 

• Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego -  załącznik nr 6, 

• Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 
okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za ten okres, 

• Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759 z późń. zm.), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących 
wspólnie informację składa każdy z nich, 
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• Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w 
art. 24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

• Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem  zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie zaświadczenia składa każdy z nich, 

• Wykaz wykonanych usług określonych w Rozdz. IX pkt 2 a), b) i c) wg 
załączników nr 3, 4 i 5. 
 

 
Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem i podpisane przez osobę właściwą do reprezentowania wykonawcy. 
 
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
 
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 
język polski, poświadczonym przez wykonawcę.  
 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 
1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdz. 
IX SIWZ oraz złożyć dokumenty w sposób opisany w Rozdz. X niniejszej SIWZ. 

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego  i przedkładają  do oferty ustanowione pełnomocnictwo.  

3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.  
 
ROZDZIAŁ XI. SPOSÓB KOMUNIKACJI ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, 
zawiadomienia oraz informacje, zamawiający i wykonawcy przekazują faksem 
lub pisemnie. 

2. Wszelkie informacje dotyczące podjętych przez zamawiającego czynności będą 
umieszczane na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Adres strony internetowej zamawiającego www.piotrkow.pl 
4. W przypadku, gdy zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, 

wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiający żąda,                    
w każdym przypadku potwierdzenia otrzymania wiadomości. 

5. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę 
domniemuje się, iż pismo wysłane przez zamawiającego na ostatni znany 
numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób 
umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z tym pismem. 

6. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu  
składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje niezwłocznie wszystkim 
wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków 
zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, 
zamieszcza także na tej stronie.  

7. Osobą upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia:  

Halina Dziurzyńska, tel. 044 732-77-61, Piotrków Trybunalski, Pasaż  
Rudowskiego 10, pok. Nr 214 
Dorota Koziorowska, tel. 044 732-77-57, Piotrków Trybunalski, Pasaż 
Rudowskiego 10, pok. Nr 212 

- w sprawach dotyczących procedury przetargowej:  
Joanna Książek,  tel. 044 732-77-97, Piotrków Trybunalski, Pasaż 
Rudowskiego 10 pok. Nr 317. 

8. Porozumiewanie się wykonawcy z upoważnionymi pracownikami odbywać się 
może tylko w godzinach od 8.00 do 15.00 w dni powszednie od poniedziałku do 
piątku w siedzibie zamawiającego. 

9. W przypadku złożenia do zamawiającego wniosku o udostępnienie do wglądu 
protokołu wraz z załącznikami, zamawiający wyznaczy termin i spisze protokół 
z tej czynności. 
 

ROZDZIAŁ XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający żąda wniesienia wadium. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium do dnia 19.09.2012 r. do 
godz. 10:00 w wysokości 30.000,00 zł.  

2. Wadium może być wniesione w następujących formach: 
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy BGŻ O/Piotrków 

Tryb. Nr : 05203000451110000000261430 Uwaga: Na poleceniu przelewu 
należy zamieścić adnotację : „Wadium – przetarg nieograniczony na:  
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 
oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze 
poręczeniem pieniężnym, 

c)  gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. (DZ. U. z 2007r. Nr 42 poz. 275)               
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym 
wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający 
będzie uważał za wniesione w terminie tylko wówczas, gdy bank prowadzący 
rachunek Zamawiającego potwierdzi, że środki zostały zaksięgowane na koncie 
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

4. Oryginał poręczeń i gwarancji należy przekazać za pokwitowaniem do 
Referatu Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta, do pokoju nr 317 przed 
terminem składania ofert, a do oferty załączyć kserokopię.  

5. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wyznaczonym terminie zostanie 
wykluczony. Terminowe wniesienie wadium (w każdej z dopuszczonych form 
jego wniesienia) Zamawiający sprawdzi w ramach własnych czynności 
proceduralnych. 

 
ROZDZIAŁ XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Wykonawca będzie związany ofertą przez 60 dni od terminu składania ofert. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć 
termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na              
3 dni przed upływem terminu związania z ofertą,  zwrócić się do wykonawców            
o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o czas nie dłuższy jednak niż 
60 dni. 

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z 
wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli 
przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia 
dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako 
najkorzystniejsza. 

4. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 
składania ofert. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 
1. Wymagania podstawowe 
1) Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2) Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ. 
3) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania 

wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). 
Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny 
wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do 
reprezentowania wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, 
dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te 
osoby. 

4) Zamawiający wymaga, aby treść oferty była jednoznaczna i nie przedstawiała 
propozycji alternatywnych. 

5) Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z 
dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie 
wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy (odpisu z 
właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej) to do oferty należy dołączyć upoważnienie (pełnomocnictwo) do 
podpisania oferty w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 

6) Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione 
przez wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez wykonawcę 
w treści zgodnej z niniejszą SIWZ.  

7) We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, zamawiający 
dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczątki, zawierającego co najmniej 
oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby oraz numer NIP.  

8) Zamawiający zwróci wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich 
wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, 
programy komputerowe oraz inne podobne materiały. Żadne inne dokumenty 
wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawiane w formie oryginałów, 
nie podlegają zwrotowi przez zamawiającego. 

9) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej 
kopii dokumentu, wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia 
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

10) Wykonawca składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie 
informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez 
złożenie oferty w dwóch częściach opisanych jako „część jawna oferty” i jako 
„część zastrzeżona oferty”. Wszystkie strony „część jawna oferty” i jako „część 
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zastrzeżona oferty” muszą być ponumerowane. Wykonawca nie może zastrzec 
informacji dotyczącej ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i 
warunków płatności zawartych w ofercie. 

11) Zmiana i wycofanie oferty:  
 wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed 

upływem terminu składania ofert;  
 powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi zostać 

złożone w sposób i formie przewidzianej dla oferty, z tym, że opakowanie 
będzie dodatkowo oznaczone określeniem „zmiana” lub „wycofanie”. Do zmiany 
lub wycofania oferty konieczne jest załączenie dokumentu stwierdzającego, że 
osoba podpisująca zmianę lub wycofanie jest uprawniona do reprezentowania 
wykonawcy. 

12) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. 
13) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
2. Forma oferty. 
1) Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, zgodnie ze wzorem formularza 

ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 
2) Wszystkie załączniki do oferty powinny być ułożone w kolejności. 
3) Oferta i wszystkie załączniki muszą być sporządzone w języku polskim i napisane 

pismem maszynowym, za pomocą komputera lub ręcznie pismem wyraźnym, 
nieścieralnym atramentem. 

4) Wykonawca składający dokumenty w innym języku niż polski zobowiązany jest  
do złożenia ich wraz z tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

5) Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone 
podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy. 

6) Kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty muszą być potwierdzone  
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

7) Oferta musi być złożona w dwóch zamkniętych kopertach: 
      Kopertę zewnętrzną należy zaadresować według poniższego wzoru: 
     < nazwa zamawiającego> 

           <adres zamawiającego> 
     OFERTA W <tryb postępowania> 
     NA <nazwa (tytuł) postępowania> 
     NIE OTWIERAĆ PRZED <data i godzina otwarcia ofert> 

Koperta wewnętrzna poza oznaczeniem jak wyżej, musi być opisana nazwą i adresem 
wykonawcy. 
8) W przypadku dostarczenia oferty pocztą, na kopercie należy napisać „dostarczyć 

do….    do dnia …    do godz.…. 
9) Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny 

być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje 
niewymagane przez zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej 
działalności itp.) nie muszą być numerowane i parafowane. 

10) Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe 
zdekompletowanie. 

11) Dokumenty składane wraz z ofertą mogą być przedstawiane w formie oryginałów 
lub poświadczonych przez wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. 
Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do 
niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem 
wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi 
być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania wykonawcy 
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upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z 
treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią 
załączonego do oferty pełnomocnictwa. 

3. Zawartość oferty. 
1) Kompletna oferta musi zawierać: 
1. Formularz ofertowy według wzoru zawartego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia – wg załącznika nr 1; 
2. Stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania 

oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego 
rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 
(należy załączyć oryginał lub kseropię potwierdzoną przez notariusza); 

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 
dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu                
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy             
w sprawie niniejszego zamówienia publicznego (należy załączyć oryginał lub 
kserokopię potwierdzoną przez notariusza); 

4. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 
sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego - wg załącznika nr 6,                     
w przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy                
z nich; 

5. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 
ust 1 oraz ust 2 ustawy Pzp - wg załącznika nr 2; 

6. Wykaz wykonanych usług określonych w Rozdz. IX pkt 2 a), b) i c) wg 
załączników nr 3, 4 i 5. 

7. Sprawozdanie finansowe albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu przez 
biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią 
odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku 
wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego 
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za 
okres nie dłuższy niż trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – za ten okres, 

8. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2010 r., Nr 113, 
poz. 759 z późń. zm.) wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. W przypadku podmiotów występujących wspólnie 
informację składa każdy z nich, 

9. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 
24 ust. 1 pkt 9 ww. ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 

10. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż                  
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku podmiotów 
występujących wspólnie odpis składa każdy z nich; 

11. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie 
zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne                 
i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert. 

12. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
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Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 10 składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, stwierdzające odpowiednio, że: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 

14. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 10 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed 
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem 
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenie 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

 
ROZDZIAŁ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Ofertę w zapieczętowanej kopercie, opatrzonej napisami jak w rozdziale XIV 
niniejszej specyfikacji, należy złożyć w siedzibie zamawiającego, pokój nr 317 
nie później niż do dnia 19.09.2012r. do godz. 10:00 

2. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 

3. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które 
odbędzie się w siedzibie zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy 
Pasażu Karola Rudowskiego 10 pokój nr 317, w dniu 19.09.2012r. o godz. 
11:00 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 
5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert komisja przetargowa podaje kwotę, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
6. Podczas otwarcia kopert z ofertami zamawiający poda imię i nazwisko, nazwę 

(firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także 
cenę oferty, termin realizacji, okres gwarancji, warunki płatności. 

7. Koperty oznaczone „WYCOFANIE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej 
kolejności. Koperty wewnętrzne nie będą otwierane. 

8. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający na 
jego pisemny wniosek przekaże protokół z sesji otwarcia ofert. 

 
ROZDZIAŁ XVI OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

Sposób obliczenia łącznej ceny zamówienia na dzień 10 lipca 2012 r. został 
zawarty w formularzu ofertowym. 
 
1.  Ogólna cena oferty będzie sumą kosztów kredytu i kosztów obsługi 

rachunków i innych kosztów określonych w ofercie. W postępowaniu o 
zamówienie publiczne zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta tj. taka, która 
według formuły oceny ofert uzyska najniższą cenę. 

2.  Suma średnioważonych poziomów kredytu w rachunku bieżącym została 
wyliczona w celu oszacowania kosztów obsługi kredytu i ustalenia ceny oferty 
za cały okres objęty umową. 
 
 
Nie dopuszcza się podawania danych w ofercie alternatywnie lub                      
w przedziałach liczbowych. 
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Nie dopuszcza się podawania danych w ofercie w innej konwencji niż 
określona w specyfikacji. 

 
ROZDZIAŁ XVII INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH  
Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich. 
 
ROZDZIAŁ XVIII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM 
ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY 
OFERTY 

 
1. Do oceny ofert zakwalifikowanych jako nieodrzucone zamawiający przyjął 

kryterium określone w ogłoszeniu o przetargu wraz ze wskazaniem jego 
znaczenia. 

2. Sposób oceny ofert – opis kryterium: 
• CENA – 100% 

3. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert 
określonego powyżej. 

W toku badania i oceny ofert zamawiający na podstawie art. 87 Prawo 
zamówień publicznych może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści 
złożonej oferty. 

W przypadku wątpliwości, zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera 
rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do wykonawcy o 
udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów mających wpływ 
na wysokość ceny (art. 90 ustawy – Prawo zamówień publicznych). 

Zamawiający odrzuci oferty w przypadkach określonych w art. 89 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
Ceną ofertową jest cena brutto za wykonanie całego zamówienia. 
Kryterium ceny jest kryterium arytmetyczne 
 
       Cena brutto oferty najtańszej x waga ceny (100%) 
A= _____________________________________ 
                 Cena brutto oferty badanej 
 
Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, 
że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, 
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych. 
Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż w 
złożonych ofertach. 
 
Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 

• nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, 
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
• w przypadku, o którym mowa w art. 91 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień 

publicznych złożono oferty dodatkowe o tej samej cenie,  
• wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć, 

• postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy  
w sprawie zamówienia publicznego. 
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ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY  

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU 
ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia 
wykonawców, którzy złożyli oferty, o: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając 
nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano,  uzasadnienie 
jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby i adresy 
wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację. Informuje również o wykonawcach, 
których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne oraz o 
wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w 
trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o 
cenę (art. 92 ust 1 Pzp). Informuje również o terminie określonym zgodnie z art. 94 
ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może 
być zawarta. 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza 
informację na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny 
sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp  
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed 
upływem terminów, o których mowa w art. 94 ust.1 Pzp, jeżeli w postępowaniu               
o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta. 

 Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po 
upływie terminu związania ofertą, jeżeli zamawiający przekazał 
wykonawcom informację o wyborze oferty przed upływem terminu 
związania ofertą, a wykonawca wyraził zgodę na zawarcie umowy na 
warunkach określonych w złożonej ofercie. 

4.  W przypadku podmiotów występujących wspólnie, przed dniem zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego, dostarczona będzie zamawiającemu umowa 
regulująca zasady współpracy uczestników postępowania. 

5.  Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy  
w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą 
spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że 
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 
Prawo zamówień publicznych. 
 

ROZDZIAŁ XX. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy. 
 
ROZDZIAŁ XXI ISTOTNE WARUNKI UMOWY 
Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach określonych  
w Istotnych warunkach zawarcia umowy stanowiących załącznik  nr 7 do SIWZ.  
 



      str. 19 

Zmiany umowy mogą wynikać w szczególności z : 
a) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa, 
b) wystąpienia siły wyższej, 
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
d) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań, 
e) pojawienia się nowych produktów lub rozwiązań organizacyjnych, których 
wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, 
f)   pojawienia się nowych produktów, innych niż w ofercie, warunki korzystania z nich 
będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe 
mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego na warunkach nie 
gorszych niż dla produktów zastępowanych,  
g) zmiany waluty z PLN na EURO, w przypadku wejścia w strefę EURO Koszty obsługi 
transakcji zostaną zachowane. 
 
ROZDZIAŁ XXII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE  

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA 
1. Informacje ogólne. 
Wykonawcom i uczestnikom konkursu, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli 
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w 
wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki 
ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. 
2. Informacja.  
Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechania czynności, do której jest on zobowiązany na 
podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust.2. 
3.Odwołanie. 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielnie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec 
czynności:   

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o 
cenę; 
b) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego  z postępowania o udzielenie zamówienia; 
d) odrzucenia oferty odwołującego. 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej 

opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze 
sposobów określonych w art. 27 ust. 2. 

4.Skarga do sądu 
1. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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2. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca  
zamieszkania zamawiającego. 

3. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia  
doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi 
skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest 
równoznaczne z jej wniesieniem.  

4. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego 
właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 

5.Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca 
od dnia wpłynięcia skargi do sądu. 

4. Sąd oddala skargę wyrokiem jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku 
uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem, co do 
istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie. 

5. Jeżeli odwołanie zostaje odrzucone albo zachodzi podstawa do umorzenia 
postępowania, sąd uchyla wyrok lub zmienia postanowienie oraz odrzuca 
odwołanie lub umarza postępowanie. 

6. Sąd nie może orzekać co do zarzutów, które nie były przedmiotem odwołania. 
7. Strony ponoszą koszty postępowania stosownie do jego wyniku; określając 

wysokość kosztów w treści orzeczenia, sąd uwzględnia także koszty poniesione 
przez strony w związku z rozpoznaniem odwołania. 

8. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie 
przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu. Do 
czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio 
przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI  
w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. 

Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa dział VI ustawy z dnia  29 stycznia 
2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 
759 ze zmianami) 
 
 
PODWYKONAWSTWO  

1. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, 
której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego 
nastąpi w formularzu ofertowym.  

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom, z 
wyjątkiem przypadku gdy ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia 
zamawiający zastrzeże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, że część 
lub całość zamówienia nie może  być powierzona podwykonawcom. 

3. Partner składający ofertę wspólną nie jest podwykonawcą. 
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WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ 
Oznaczenie 
Załącznika 

Nazwa Załącznika 

Załącznik nr  1. Formularz ofertowy  
Załącznik nr 2. Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z 

postępowania 
 

Załącznik nr 3. Doświadczenie zawodowe 
Załącznik nr 4. Doświadczenie zawodowe 
Załącznik nr  5. Doświadczenie zawodowe 
Załącznik nr 6. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu 
Załącznik nr 7. Istotne warunki zawarcia umowy 
Załącznik nr 8. Wykaz jednostek budżetowych i instytucji kultury 
 
Wskazane w tabeli powyżej załączniki wykonawca wypełnia stosownie do treści 
niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz 
odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie 
mogą zmieniać treści załączników.  
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Załącznik nr 1 

 
FORMULARZ OFERTOWY  

dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ JEDNOSTEK 

BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
 

 
I. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
II. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez1:        
l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) 

wykonawcy(ów) 
  

 
 

 

 
III. Osoba uprawniona do kontaktów:  
 
Imię i nazwisko 
 

 

 
Adres 
 

 

 
Nr telefonu 
 

 

 
Nr faksu 
 

 

 
Adres e-mail 
 

 

 
IV. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że: 

 
1) zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia, 
2) gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień 

do SIWZ oraz jej modyfikacji,  
3) oferuję wykonanie zamówienia w trybie „przetargu nieograniczonego”  w   zakresie   

objętym   specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia, w następujący sposób: 
 

1. Koszty kredytu w rachunku bieżącym wyliczone na dzień 10 lipca 2012 r................zł.  
1.1. WIBOR 1M wyrażony w procentach ................................................................................. 
1.1.1.Opis sposobu wyliczenia WIBOR-u podanego w pkt. 1.1. stosowanego przez 

Wykonawcę z podaniem dni i miesięcy, które posłużyły do wyliczenia średniej 
stawki.................................................................................................................................
.. 

                                            
1 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.34.1.2012 
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1.2. Marża bankowa (dodatnia lub ujemna) dotycząca oprocentowania kredytu jako składowa 
(obok WIBOR-u)    stopy procentowej kredytu, podana w procentach............................ 

1.3. Wyliczenie kosztu oprocentowania kredytu według wzoru: 
10.000.000,00 zł* x (WIBOR 1M + MARŻA)......................................................................zł. 

 
2. Koszty obsługi rachunków (Suma opłat z punktów 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10, 2.12, 2.13, 

2,15)......................................................................................................................................zł. 
2.1. Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku        ...............zł 
2.2. Opłata za prowadzenie 232 rachunków przez 60 miesięcy.       ...............zł 
2.3. Opłata miesięczna, abonamentowa za korzystanie z systemu bankowości  

elektronicznej  za  1 stanowisko   .............zł  
2.4. Opłata za 64** stanowiska przez 60 miesięcy         .            ..............zł 
2.5. Opłata za 1 przelew (papierowy *** lub elektroniczny) w ramach banku  

(przelewy wewnętrzne), w tym z wpływów bieżących         ..............zł 
2.6. Opłata za przelewy wewnętrzne, przewidywane do realizacji przez  

60 miesięcy po 2050 sztuk na miesiąc .          ...............zł 
2.7. Opłata za jeden przelew (papierowy lub elektroniczny) 

poza bank (przelewy zewnętrzne), w tym z wpływów bieżących.       ..............zł 
2.8. Opłata za przelewy zewnętrzne przewidywane do realizacji przez                                  

60 miesięcy po 15.900 sztuk na miesiąc                                                         ............... zł 
2.9. Opłata za jeden przelew zagraniczny         ................zł 
2.10. Opłata za przelewy zagraniczne przewidywane do realizacji w ilości  

10 sztuk przez  60 m-cy           ................zł 
2.11. Opłata z tytułu operacji wypłaty gotówkowej, w tym z wpływów bieżących,  

wyrażona w złotych za jedną wypłatę        .................zł 
2.12. Opłata z tytułu operacji wypłat gotówkowych, w tym z wpływów bieżących  

od wypłat przewidywanych do realizacji przez 60 miesięcy  
po 190 wypłat na miesiąc            ................zł 

2.13. Opłata za wdrożenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika .       ................zł 
2.14. Opłata miesięczna za świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika............. zł 
2.15. Opłata za świadczenie usługi automatycznej Identyfikacji Płatnika przez 60 m-cy.........zł 
 

3. Inne koszty (suma opłat z punktów 3.1, 3.2, 3.3, 3.4)      .................zł 
3.1. Opłata za instalację, konfigurację, wynajem i serwisowanie 2 sztuk terminali kart 

płatniczych za okres  60 m-cy                     ................zł 
3.2. Opłata z tytułu prowizji odpłatności dokonanych przez Klientów na rzecz  

Zamawiającego za pomocą terminali kart płatniczych – ryczałt za 60 m-cy     ................zł 
3.3. Opłata za zainstalowanie, obsługę oraz serwisowanie kasy automatycznej,  

1 sztuki za okres 60 m-cy          ................zł  
3.4. Opłata z tytułu prowizji od płatności dokonanych przez Klientów na rzecz  

Zamawiającego za pomocą kasy automatycznej  - ryczałt za 60 m-cy    ................zł  
 
 

CENA OFERTOWA (PKT. 1 + PKT.2 + PKT 3).............................................................   ZŁ 
Cena ofertowa określana do dwóch miejsc po przecinku. 

 
4. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M dla celów oprocentowania środków 

pieniężnych na rachunkach z podaniem dni i miesięcy będących podstawą 
wyliczenia stawki średniej za dany miesiąc. 
 

.......................................................................................................................................  

........................................................................................................................................  

6. Sposób wyliczenia stopy bazowej WIBID 1M, o której mowa w pkt. 5 oraz stopy 
bazowej WIBOR 1M, o której mowa w pkt. 1.1.1, umożliwi Zamawiającemu 
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przeprowadzenie weryfikacji przyjmowanych stóp bazowych w 
poszczególnych okresach obrachunkowych (w okresach miesięcznych). 

7. Wszystkie ilości i wartości podane przez Zamawiającego w tej ofercie służą 
wyłącznie oszacowaniu wartości oferty i nie determinują zakresu wykonania umowy. 

 
8. Oświadczenia dotyczące wiarygodności banku: 
8.1 Oświadczamy, że posiadamy zdolność do prowadzenia transakcji dewizowych. 
8.2 Oświadczamy, że posiadamy możliwość samodzielnego kredytowania na 

poziomie 25.000.000,00 złotych. 
8.3. Oświadczamy, że nie jesteśmy objęci nadzorem bankowym na mocy decyzji 

Komisji Nadzoru Bankowego i posiadamy za 2011 rok: 
 
- rentowność................................................................... 

- wskaźnik wypłacalności............................................... 

 
9. Pozostałe oświadczenia. 
9.1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz, że otrzymaliśmy informacje 
konieczne do właściwego przygotowania oferty. 

9.2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

9.3. Oświadczamy, że wszystkie strony naszej oferty, łącznie ze wszystkimi 
załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z ...................... stron. 

9.4. Oświadczamy, że w razie wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej, 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz tej ofercie. 

 
*   - suma średnioważonych poziomów wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym w 

okresie obowiązywania umowy 
** - ilość stanowisk bankowości elektronicznej może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu 

w   wyniku usamodzielniania się jednostek obsługiwanych obecnie przez MZEA lub 
powstania nowych 

*** - przelewy papierowe będą stosowane w przypadku braku możliwości korzystania z 
systemu elektronicznej obsługi 

  
V. składam(y) niniejszą ofertę [we własnym imieniu] / [jako wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia]2,  
 
VI. nie uczestniczę(my), jako wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej  
w celu udzielenia niniejszego zamówienia, 
 
VII. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późń. zm.), żadne z informacji 
zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie 
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w 
szczególności innym uczestnikom postępowania3: 

                                            
2 Wykonawca usuwa niepotrzebne.  
3 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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l.p. Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji Strony w ofercie  

(wyrażone cyfrą)  
od do 

 
1 

 
 

  

 
VIII. nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego 
zamówienia/następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć 
podwykonawcom4:  

 
l.p. Nazwa części zamówienia powierzona podwykonawcy 

 
 

1 

 
 
 

 
5. Podpis(y): 

l.p. Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów)

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
4 Wykonawca usuwa niepotrzebne. 
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Załącznik nr 2 
 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA 

w trybie przetargu nieograniczonego na: 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez5:        
l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)
  

 
 

 

 
Oświadczam(y), że: 

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oświadczam, że nie 
podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z ww. postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm.) postępowania o udzielenie 
niniejszego zamówienia wyklucza się:  
1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu które uprawomocniło 
się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

1a)wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie 
zamówienia   publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie 
albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed 
wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 
5% wartości umowy; 

2) wykonawców, w stosunku, do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,         
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 
poprzez likwidację majątku upadłego; 

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu; 

osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku                  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

                                            
5 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.34.1. 2012 
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4) popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe 
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                        
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem                     
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                 
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie 
skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 
przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału                        
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary; 

10) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi              
w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie 
utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się 
zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2; 

11) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 
ofertą lub terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 
okresu związania ofertą; 

12) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 
13) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa              

w art. 22;  
3. Podpis(y): 

l.p. Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 
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Załącznik Nr 3 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez6:        
l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)
  

 
 

 

Oświadczam(y), że 
wykonałem (wykonaliśmy) dwa zamówienia w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 
składania ofert odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 
wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej 2 realizacje polegające na kompleksowej 
obsłudze bankowej co najmniej dwóch jednostek samorządu terytorialnego o budżecie 
rocznym nie mniejszym niż 50. 000 000 ,00 zł   
 

 
NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

WARTOŚĆ  RODZAJ USŁUG 

CZAS REALIZACJI 
POCZĄTEK 

MIESIĄC 
ROK 

KONIEC 
MIESIĄC 

ROK 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
3. Podpis(y): 

l.p. Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 

                                            
6 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego  SPZ.271.34.1.3.2012 



      str. 29 

 
Załącznik Nr 4 
 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez7:        
l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)
  

 
 

 

Oświadczam(y), że 
wykonałem (wykonaliśmy) zamówienie w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 
składania ofert odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 
wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej 1 realizację polegającą na obsłudze 
elektronicznej bankowości i  oferujemy gotowość jej wdrożenia.   

 
NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

WARTOŚĆ  RODZAJ USŁUG 

CZAS REALIZACJI 
POCZĄTEK 

MIESIĄC 
ROK 

KONIEC 
MIESIĄC 

ROK 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
3. Podpis(y): 

l.p. Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 

 

                                            
7 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik Nr 5 
 

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
 
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez8:        
l.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)
  

 
 

 

Oświadczam(y), że 
wykonałem (wykonaliśmy) zamówienie w okresie ostatnich trzech lat (jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) przed upływem terminu 
składania ofert odpowiadające rodzajem przedmiotowi niniejszego zamówienia tj. 
wykonałem (wykonaliśmy) co najmniej 1 realizację polegającą na obsłudze 
automatycznej identyfikacji płatnika i deklarujemy gotowość jej wdrożenia   
 

 
NAZWA I ADRES 

ZAMAWIAJĄCEGO 
 

WARTOŚĆ  RODZAJ USŁUG 

CZAS REALIZACJI 
POCZĄTEK 

MIESIĄC 
ROK 

KONIEC 
MIESIĄC 

ROK 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

  

 
3. Podpis(y): 

l.p. Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) wykonawcy(ów) 

 
 
 

  
 

                                            
8 Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik Nr 6 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
dla zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 
OBSŁUGĘ BUDŻETU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO ORAZ 

JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY  
 

 
1. Zamawiający: 
Miasto Piotrków Trybunalski 
Pasaż Karola Rudowskiego 10  
97-300 Piotrków Trybunalski  
2. Wykonawca: 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez9:        
L.p. Nazwa(y) wykonawcy(ów) Adres(y) wykonawcy(ów)
  

 
 

 

Oświadczam(y), że: 
 

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 z późn. zm.) spełniam(y) warunki udziału 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące:  
1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – nie dotyczy.  
2) Posiadania wiedzy i doświadczenia.  
3) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi 

do wykonania zamówienia.  
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
3. Podpis(y): 

L.p Miejscowość 
i data 

Nazwa(y) 
wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię oraz 
podpis(y) osoby (osób) 

upoważnionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu 

wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
wykonawcy(ów) 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
                                            
9
  Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. 
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Załącznik Nr 7 

ISTOTNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 
na prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrków Trybunalski oraz 

wszystkich podległych jednostek  
w okresie od 01.01. 2013 r. do 31.12. 2017 r. 

 
I. Przedmiot zamówienia. 

1. Wykonawca zwany dalej Bankiem zobowiązuje się do realizacji przedmiotu 
zamówienia tj. prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Piotrków Tryb. oraz 
jednostek wymienionych w załączniku nr 8 zwanych dalej „jednostkami”, w okresie 
od 01.01.2013r. do 31.12.2017r. na warunkach wynikających ze Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz z oferty. 

2. Umowy rachunków podstawowych i pomocniczych jednostek oraz rachunku bieżącego 
budżetu Miasta Piotrkowa Tryb. zostaną zawarte na okres od 01.01.2013r. do 
31.12.2017r.. 

3. Rachunki prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa.  

4. Zamawiający składa dyspozycje rozliczeniowe dotyczące rachunków prowadzonych w 
Banku od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1530 . 

5. Bank zwraca bez wykonania dyspozycje rozliczeniowe w przypadku wystąpienia 
istotnych uchybień. 

6. Za istotne uchybienia, o których mowa w pkt  5., uważa się w szczególności: 
a) podanie niezgodnego z NRB lub niepełnego numeru rachunku Zleceniodawcy 

(Nadawcy) lub Odbiorcy (Kooperanta), 
b) zamieszczenie na dyspozycji podpisów lub stempli niezgodnych z kartą wzorów 

podpisów, 
c) brak środków na rachunku wystarczających na pokrycie dyspozycji rozliczeniowej. 

7. Bank wykonuje dyspozycje rozliczeniowe do wysokości środków znajdujących się na 
rachunkach, z uwzględnieniem wpływów bieżących oraz kredytu w rachunku 
bieżącym. 

8. Bank będzie realizował dyspozycje rozliczeniowe w terminach płatności. Jednostki 
będą mogły składać zlecenia w formie elektronicznej do 60 dni przed terminem ich 
realizacji bez ponoszenia dodatkowych kosztów. 
9. Bank zobowiązuje się do realizacji w czasie rzeczywistym przelewów między 

jednostkami, wymienionymi w załączniku nr 8, posiadającymi rachunki w Banku. 
10. Bank zapewni automatyczną identyfikację płatnika w zakresie płatności podatku od 

nieruchomości, podatku rolnego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty 
za gospodarowanie odpadami w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z 
możliwością aktywacji od 01.01.2013 r. 

11. Bank wdroży system automatycznej identyfikacji płatnika dla innych płatności 
masowych, jeżeli takie się pojawią w trakcie realizacji umowy w terminie 60 dni od 
dnia zgłoszenia tych płatności Bankowi przez Zamawiającego. 

12. Bank zapewnia bezproblemową współpracę systemu elektronicznego z systemem 
finansowo – księgowym Zamawiającego oraz bezawaryjną pracę systemu 
bankowości elektronicznej. Usuwanie awarii winno następować niezwłocznie. 
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13. Za opóźnienie w realizacji dyspozycji rozliczeniowej, z przyczyn leżących po 
stronie Banku – na wniosek Zamawiającego – Bank wypłaci karę umowną w 
wysokości kwoty odsetek ustawowych naliczonych od dysponowanej kwoty, jednak 
nie mniej niż kwota kosztów lub strat poniesionych przez Zamawiającego. 

II. 1. Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych 
złotowych na żądanie, które oparte będzie na zmiennej stopie procentowej WIBID 1M 
według serwisu Reuters, ustalonej na podstawie zasad stosowanych przez 
Wykonawcę i opisanej w ofercie, pomnożonej przez współczynnik nie mniejszy niż 
0,90.  

2. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy 
procentowej jest pierwszy dzień każdego miesiąca kalendarzowego. 
3. O każdorazowej zmianie oprocentowania rachunków bankowych Zamawiający 

zostanie powiadomiony pisemnie przez Bank w terminie do 7 dnia nowego okresu 
odsetkowego. 

4. Odsetki od środków na rachunkach bankowych podlegają miesięcznej kapitalizacji. 
5. Dopisanie odsetek do salda środków pieniężnych następuje najpóźniej w ostatnim dniu 

miesiąca bądź z chwilą likwidacji rachunku bankowego. 
 

III. 1. Bank zobowiązuje się do nieodpłatnego przyłączenia systemu elektronicznej 
bankowości w Urzędzie Miasta Piotrków Tryb. w ilości dwóch stanowisk najpóźniej do 
7 dnia, natomiast w pozostałych jednostkach wymienionych w załączniku nr 8 po 
jednym stanowisku w terminie do 2 tygodni od dnia podpisania umowy, z możliwością 
aktywacji od 01.01.2013 r. System elektronicznej bankowości winien zapewnić każdej 
jednostce co najmniej: 
a) dokonywanie przelewów krajowych i zagranicznych – także z datą przyszłą, 

tworzenie poleceń zapłaty, lokowanie wolnych środków, 
b) usuwanie, przeglądanie i modyfikację przelewów przed wysłaniem ich do banku, 
c) składanie poleceń przelewu, w tym poleceń przelewu zagranicznego ze wszystkich 

rachunków w ramach dostępnych środków, 
d) generowanie i drukowanie wyciągów, 

e) wgląd w stan i historię operacji przeprowadzanych na własnych rachunkach 
bankowych z zastrzeżeniem pkt. 3., 

2. Bank przeszkoli nieodpłatnie pracowników jednostek w zakresie obsługi i konserwacji 
systemu elektronicznej bankowości, zarówno na etapie wdrożenia systemu jak i w 
trakcie eksploatacji. 

3. Urząd Miasta Piotrków Tryb. będzie miał zapewniony dostęp do danych o wszystkich 
rachunkach jednostek. 

4. Za świadczone usługi związane z obsługą rachunków bankowych, Bank będzie 
pobierał opłaty, zgodnie z ofertą. 
5. Bank nie będzie pobierał prowizji i opłat od wpłat gotówkowych, na wszystkie 

rachunki jednostek wymienionych w załączniku nr 8.  
6. Poza wymienionymi w ofercie opłatami, Bank nie będzie pobierał żadnych 

dodatkowych opłat i prowizji.  
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7. Warunki dotyczące otwarcia i prowadzenia rachunków bankowych będą jednakowe dla 
budżetu Miasta Piotrków Tryb., Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb. oraz pozostałych 
jednostek wymienionych w załączniku nr 8. 

 
IV. 1. Bank będzie wykonywał obsługę budżetu Miasta w systemie rachunku 

skonsolidowanego, polegającego na kompensacji sald, zapewniającej codzienne, 
automatyczne bilansowanie sald rachunków na koniec dnia obrachunkowego, nie 
wcześniej niż o godz 1700. 

2. Konsolidacja obejmuje rachunki: 
a) dochodów i wydatków budżetowych wszystkich jednostek budżetowych za 

wyjątkiem ZFŚS, depozytów oraz rachunków, które jednostka wyraźnie wskaże, 
że nie podlegają konsolidacji. Konsolidacja nie obejmuje rachunków Instytucji 
Kultury.  

3. Rachunkiem konsolidującym rachunki wymienione w pkt 2. będzie rachunek bieżący 
budżetu 

4. Saldo dodatnie rachunku skonsolidowanego będzie oprocentowane w oparciu o stopę 
WIBID 1M według serwisu Reuters, ustaloną według zasad stosowanych przez Bank i 
opisaną w ofercie, pomnożoną przez współczynnik nie mniejszy niż 0,90. Naliczone 
odsetki podlegają miesięcznej kapitalizacji i dopisywane będą do rachunku bieżącego 
budżetu, najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca bądź z dniem likwidacji rachunku 
bankowego. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem 
zmiany stopy procentowej będzie pierwszy dzień każdego miesiąca. 

5. Saldo ujemne rachunku skonsolidowanego będzie pokrywane kredytem w rachunku 
bieżącym. 
 

V. 1. Bank zobowiązuje się do udzielania Miastu Piotrków Tryb. kredytu w rachunku 
bieżącym na warunkach określonych w punktach VI - VIII, do wysokości ustalonej 
w każdym roku w uchwale budżetowej lub w uchwale w sprawie zmiany budżetu, 
na pokrycie występującego w trakcie roku przejściowego deficytu budżetu miasta. 

2. Na mocy umowy Bank udzieli na wniosek Zamawiającego na rok 2013 kredytu w 
rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrków Tryb. do wysokości 17.000.000,00 zł 
(słownie złotych: siedemnaście milionów). 
3. W następnych latach budżetowych tj. 2014, 2015, 2016 i 2017 kredyt, o którym 

mowa w pkt. 2 udzielony zostanie na wniosek Zamawiającego po ustanowieniu 
prawnego zabezpieczenia zgodnego z treścią pkt. VIII. Przewidywane do udzielenia 
kwoty kredytu w rachunku bieżącym: 
2014 r. - do wysokości 18.000.000,00 PLN 
2015 r. - do wysokości 19.000.000,00 PLN 
2016 r. - do wysokości 20.000.000,00 PLN 
2017 r. - do wysokości 21.000.000,00 PLN 

4. Kredyt będzie ewidencjonowany na rachunku bieżącym budżetu Miasta Piotrków Tryb.  
5. Wykorzystanie kredytu następować będzie w ciężar rachunku bieżącego budżetu 

Miasta Piotrków Tryb., na podstawie dyspozycji Zamawiającego. 
6. Każdy wpływ środków na rachunek bieżący budżetu Miasta Piotrków Tryb. oraz 

codzienna konsolidacja sald rachunków nią objętych, obniża kwotę wykorzystanego 
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kredytu i umożliwia Zamawiającemu ponowne zadłużenie się do wysokości limitu 
określonego umową lub aneksem na dany rok. 
 

VI. 1. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej WIBOR 1M 
według serwisu Reuters, wyliczony w sposób określony w ofercie, powiększonej o 
marżę (dodatnią lub ujemną) w wysokości wynikającej z oferty. 

2. Stopa procentowa będzie zmieniana w okresach miesięcznych. Dniem zmiany stopy 
procentowej będzie pierwszy dzień miesiąca kalendarzowego następującego po dniu 
pierwszego uruchomienia kredytu oraz pierwszy dzień każdego kolejnego miesiąca 
kalendarzowego. 

3. Odsetki od wykorzystanego kredytu Bank nalicza i pobiera z rachunku wydatków 
Urzędu Miasta Piotrkowa Tryb., w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu 
kalendarzowym miesiąca, a gdy jest to sobota lub inny dzień wolny od pracy w 
pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. W przypadku całkowitej spłaty 
kredytu Bank nalicza i pobiera odsetki w dniu jego spłaty. 
4. O każdorazowej zmianie oprocentowania kredytu Zamawiający zostanie 

powiadomiony pisemnie lub w formie elektronicznej przez Bank, w terminie do 7 
dnia nowego okresu odsetkowego. 

5. Odsetki z tytułu oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym będą księgowane w 
ciężar rachunku wydatków Urzędu Miasta. 

 
VII. 1. Bank nie będzie pobierać dodatkowych opłat i prowizji od przyznanego lecz 

niewykorzystanego kredytu. 
 2. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z 

przyznaniem, uruchomieniem i obsługą kredytu w całym okresie kredytowania poza 
odsetkami, o których mowa w pkt. VI ppkt.1. – pkt. VI ppkt. 4.  

 
VIII. Prawne zabezpieczenie spłaty udzielonego kredytu wraz z odsetkami stanowi weksel 

własny in blanco wraz z deklaracją wekslową lub oświadczenie Zamawiającego o 
poddaniu się egzekucji. 

 
IX. 1. Zamawiający zobowiązuje się do całkowitej spłaty kredytu w rachunku bieżącym 

najpóźniej w ostatnim dniu roboczym roku budżetowego, a w ostatnim roku 
obowiązywania umowy, w ostatnim dniu jej obowiązywania. 
2. Bank zapłaci Zamawiającemu karę za opóźnienie w uruchomieniu kredytu w 

wysokości 0,2 % kwoty kredytu za każdy dzień opóźnienia. 
 

X. 1. Bank może wypowiedzieć umowę i żądać spłaty całości lub części udzielonego 
kredytu oraz wezwać Zamawiającego na piśmie do spłaty wykorzystanego kredytu  
     wraz z należnymi Bankowi odsetkami, wyznaczając 90 - dniowy termin spłaty w 

razie rażącego naruszenia przez Zamawiającego warunków umowy. 
2. Kwoty zadłużenia powstałe w wyniku niespłacenia części lub całości kredytu w 

terminie do 31 grudnia 2017 roku budżetowego, podlegają oprocentowaniu na rzecz 
Banku dla kredytów przeterminowanych w danym okresie, za który odsetki są 
naliczane. 
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XI. Bank zobowiązuje się do zainstalowania kasy automatycznej z czytnikiem kodów 
kreskowych w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szkolnej 28 oraz do :  

a) zapewnienia bieżącej eksploatacji oraz serwisowania urządzenia,  
b) zgłaszania awarii i dokonywania wszelkich napraw sprzętu,  
c) bezpiecznego zasilania kasy oraz odbioru wartości pieniężnych.  
 
XII.  Zamawiający zobowiązuje się do: 
a) dostarczania do banku dokumentów odzwierciedlających jego sytuację ekonomiczno - 

finansową, tj. uchwał budżetowych na lata objęte kredytem wraz z opinią RIO oraz 
kwartalnych sprawozdań z realizacji planu dochodów i wydatków budżetowych, 
sprawozdań o stanie zobowiązań i o nadwyżce budżetowej, umożliwiających Bankowi 
ocenę zdolności kredytowej, 

b)  bieżącego informowania Banku o decyzjach i faktach mogących mieć istotny wpływ 
na wykonanie przez Zamawiającego postanowień niniejszej umowy. 

XIII. Dodatkowe postanowienia umowy: 
1. Bank zobowiązuje się do wykonywania czynności związanych z przedmiotem umowy 

co najmniej, od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1530. 
2. Bank zobowiązuje się do nieodpłatnego udostępniania wyciągów bankowych 

jednostkom do godziny 1530 w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu 
dokonania operacji w wersji elektronicznej i w ciągu 3 dni w wersji papierowej poza 
kolejnością lub w wyznaczonym stanowisku kasowym. 
 

XIV. W przypadku, gdy Bank nie zapewni automatycznej identyfikacji płatnika w 
zakresie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz opłat z tytułu 
użytkowania wieczystego i opłaty za gospodarowanie  odpadami w terminie, o 
którym mowa w pkt. I. ppkt. 10, z przyczyn leżących po stronie Banku, Bank 
zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną, w wysokości     
1.000,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

XV. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Bank, z przyczyn leżących po stronie 
Banku, Zamawiający może naliczyć karę umowną za przedwczesne rozwiązanie 
umowy w wysokości 100.000,00 złotych (słownie: sto tysięcy złotych), jednak nie 
mniej niż kwota poniesionych kosztów i strat przez Zamawiającego. 

XVI. Zmiany umowy mogą wynikać w szczególności z : 
a) zmiany przepisów prawa, na podstawie których realizowana jest umowa, 
b) wystąpienia siły wyższej, 
c) zmian korzystnych dla Zamawiającego, 
d) nałożenia na Zamawiającego dodatkowych zadań, 

e) pojawienia się nowych produktów lub rozwiązań organizacyjnych, których 
wykorzystanie będzie korzystne dla Zamawiającego, 

f)   pojawienia się nowych produktów, innych niż w ofercie, warunki korzystania z nich 
będą przedmiotem odrębnych ustaleń, zaś nowe produkty zastępujące dotychczasowe 
mogą być wprowadzone do realizacji za zgodą Zamawiającego na warunkach nie 
gorszych niż dla produktów zastępowanych,  
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g) zmiany waluty z PLN na EURO, w przypadku wejścia w strefę EURO. Koszty obsługi 
transakcji zostaną zachowane. 

XVII. Po zakończeniu realizacji umowy Bank zobowiązany będzie przekazać 
Zamawiającemu w terminie 14 dni bazę danych z archiwum operacji na 
rachunkach oraz dane wprowadzone przez Zamawiającego, w formacie 
uzgodnionym z Zamawiającym. 

XVIII. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, 
który będzie jej integralną częścią. 

XIX. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie ogólne 
przepisy prawa – ustawa prawo zamówień publicznych i Kodeks cywilny. 

XX. Spory mogące powstać w związku z realizacją postanowień niniejszej umowy, 
Strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla 
Zamawiającego. 

XXI. Istotne Warunki Zawarcia Umowy dotyczą umowy bazowej w zakresie 
prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta oraz jednostek. 

XXII. Szczegółowe warunki i dodatkowe postanowienia w zakresie obsługi budżetu 
Miasta i jednostek określone zostaną w odrębnych umowach na warunkach 
zawartych w Istotnych Warunkach Zawarcia Umowy, Szczegółowym Opisie 
Przedmiotu Zamówienia oraz w Ofercie. 
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Załącznik nr 8 
 

WYKAZ JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I INSTYTUCJI KULTURY   
(zwany jednostkami) 

 

Lp. Nazwa jednostki 

1 
 
Urząd Miasta 

2 
 
Miejski Żłobek Dzienny 

3 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 1 

4 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 5 

5 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 7 

6 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 8 

7 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 11 

8 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 12 

9 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 14 

10 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 15 

11 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 16 

12 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 19 

13 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 20 

14 
Przedszkole 
 Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi 

15 
 
Przedszkole Samorządowe Nr 26 

16 
 
Szkoła Podstawowa Nr 2 

17 
 
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi

18 
 
Szkoła Podstawowa Nr 8 

19 
 
Szkoła Podstawowa Nr 10 

20 
 
Szkoła Podstawowa Nr 11 

21 
 
Szkoła Podstawowa Nr 12 

22 
 
Szkoła Podstawowa Nr 13 

23 
 
Szkoła Podstawowa Nr 16 
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24 
 
Zespół Szkolno – Gimnazjalny nr 1 

25 
 
Gimnazjum Nr 1 

26 
 
Gimnazjum Nr 2 

27 
 
Gimnazjum Nr 4 

28 
 
Gimnazjum Nr 5 

29 
 
I Liceum Ogólnokształcące 

30 
 
II Liceum Ogólnokształcące 

31 
 
III Liceum Ogólnokształcące 

32 
 
IV Liceum Ogólnokształcące 

33 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 

34 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 

35 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
i Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Nr 3 

36 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 

37 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 

38 
 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 6 

39 
 
Centrum Kształcenia Praktycznego 

40 
 
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy 

41 
 
Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 

42 
 
Pogotowie Opiekuńcze 

43 
 
Dom Dziecka 

44 
 
Środowiskowy Dom Samopomocy 

45 
 
Ośrodek Sportu i Rekreacji 

46 
 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

47 
 
Dzienny Dom Pomocy Społecznej 

48 
 
Dom Pomocy Społecznej 

49 

 
Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna „Bartek” 
 
 

50 
 
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji 
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51 
 
Pracownia Planowania Przestrzennego 
 

52 
 
Straż Miejska 

53 
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 

54 
 
Miejski Zespół Ekonomiczno Administracyjny 

55 
 
Ośrodek Działań Artystycznych 
 

56 
 
Muzeum 
 

57 
 
Miejska Biblioteka Publiczna 
 

58 
 
Miejski Ośrodek Kultury 
 

59 
 
Instytut Badań nad Parlamentaryzmem 
 

60 
 
Komenda Miejska  Państwowej Straży  Pożarnej 

 
 
 
 

 

 

 


