
Ogłoszenie nr 510409058-N-2021 z dnia 27.01.2021 r.

Miasto Orzesze: „Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek
organizacyjnych na okres od 01.01.2021-31.12.2025r.”

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 607091-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Orzesze, Krajowy numer identyfikacyjny 27625765300000, ul. ul. Św. Wawrzyńca  21,
43-180  Orzesze, woj. śląskie, państwo Polska, tel. +48323248800, e-mail rzp@orzesze.pl, faks
+48323248826.
Adres strony internetowej (url): www.orzesze.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek organizacyjnych na
okres od 01.01.2021-31.12.2025r.”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WRZP.271.28.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

1. Przedmiot zamówienia 1.1 Rodzaj zamówienia: usługa 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Orzesze oraz jej jednostek organizacyjnych. Jednostki
organizacyjne Miasta Orzesze objęte przedmiotem zamówienia: 1) Urząd Miejski Orzesze 2)
jednostka budżetowa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 3) jednostka budżetowa Przedszkole
nr 1 4) jednostka budżetowa Przedszkole nr 2 5) jednostka budżetowa Przedszkole nr 3 6)
jednostka budżetowa Przedszkole nr 6 7) jednostka budżetowa Przedszkole nr 7 8) jednostka
budżetowa Szkoła Podstawowa nr 1 9) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 2 10)
jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 3 11) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 4
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12) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 5 13) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa
nr 6 14) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 7 15) jednostka budżetowa Szkoła
Podstawowa nr 8 16) jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa nr 9 17) jednostka budżetowa
Szkoła Podstawowa nr 10 18) jednostka budżetowa Miejski Żłobek 19) samorządowy zakład
budżetowy Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 20) instytucja kultury Miejski
Ośrodek Kultury 21) instytucja kultury Miejska Biblioteka Publiczna Zastrzega się, iż liczba
jednostek Miasta, jak również ich forma organizacyjna w okresie obowiązywania umowy może
ulec zmianie. 2.Przedmiot zamówienia obejmuje: 2.1. Otwarcie, prowadzenie i w razie
konieczności zamknięcie rachunków podstawowych i pomocniczych Miasta Orzesze oraz jej
jednostek organizacyjnych 2.2 Prowadzenie dla Urzędu Miejskiego i Miasta Orzesze wspólnego
podstawowego rachunku bieżącego, który będzie jednocześnie rachunkiem skonsolidowanym.
2.3.Przyjmowanie wpłat gotówkowych w złotych 2.4.Dokonywanie wypłat gotówkowych w
złotych, w tym również możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych
każdorazowo przez posiadaczy rachunków. 2.5. Realizacja czeków gotówkowych, wydawanie
blankietów czekowych. 2.6. Przyjmowanie przelewów zagranicznych 2.7. Dokonywanie
przelewów zagranicznych z konta złotowego w walucie EUR (w tym również
przewalutowywanie). 2.8. Wydawanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym
oraz innych opinii i zaświadczeń, na wniosek posiadacza rachunku. 2.9. Przechowywanie
depozytów. 2.10. Generowanie i przekazywanie codziennie wyciągów bankowych również w
formie papierowej. 2.11.Posiadanie na terenie Miasta Orzesze w promieniu do 1,5 km od
budynku Urzędu Miejskiego siedziby lub oddziału (placówki) 2.12.Realizacja przelewów
przekazywanych w formie papierowej w wyjątkowych sytuacjach ( np. awarii systemu
informatycznego, braku prądu, itp.) 2.13. Prowadzenie rozliczeń pieniężnych bezgotówkowych
w systemie bankowości elektronicznej za pomocą usług internetowych 2.14.Wdrożenie systemu
bankowości elektronicznej 2.15. Zapewnienie obsługi systemu masowej płatności 2.16.
Wydawanie i obsługa kart płatniczych 2.17. Udzielanie zamawiającemu w każdym roku
odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Miasta Orzesze będącym jednocześnie rachunkiem
skonsolidowanym (obecnie uchwalona kwota kredytu wynosi 3 000.000,00 PLN) 2.18.
Możliwość deponowania środków na oprocentowanych lokatach terminowych 2.19. Bank
zapewni realizację nie uwzględnionych w specyfikacji czynności i zleceń wynikających z
działalności Miasta Orzesze 2.20. Bank musi posiadać zdolność do prowadzenia operacji w
obrocie dewizowym oraz prowadzenia rachunków walutowych Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowią załączniki nr: 1 i 1a (formularz wyliczenia ceny) oraz 1 b-f. 3. KODY
CPV Główny przedmiot zamówienia: 66 10 00 00 - 4 Usługi bankowe 4. Podwykonawcy:
Wykonawca nie może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający
zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia:
t.j. prowadzenia bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek organizacyjnych 6.
Wymagania art. 29 ust. 5 ustawy: opis przedmiotu zamówienia nie wymaga uwzględnia
wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych ponieważ zamówienie nie jest
przeznaczone do użytku osób fizycznych, wymagania w zakresie dostępności dla osób
niepełnosprawnych nie dotyczą pracowników zamawiającego, ze względu na brak takich osób.
7. Zatrudnienie pracowników na umowie o pracę: na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: czynności związane z obsługą
bankową.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  66110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/12/2020
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 362400.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Orzesko-Knurowski Bank Spółdzielczy
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Ul. Kosmonautów 9a
Kod pocztowy: 44-194
Miejscowość: Knurów
Kraj/woj.: śląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 317500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 317500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 317500.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
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udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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