
Miasto Orzesze: Prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Orzesze i jej jednostek

organizacyjnych na okres od 01.01.2021-31.12.2025r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać
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adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

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

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych

zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

http://bip.orzesze.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

http://bip.orzesze.pl/
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Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

Biuro Podawcze Urządu Miejskiego Orzesze ul.Św.Wawrzyńca 21 43-180 Orzesze

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)

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: WRZP.271.28.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
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II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

II.4) 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: 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 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
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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.5) Główny kod CPV: 66100000-4

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
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Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art.

134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,

o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 2021-01-01 lub zakończenia: 2025-12-31

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia

2021-01-01 2025-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający wymaga posiadania uprawnień

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich

posiadania, tj. posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego lub Komisji Nadzoru

Finansowego na działalność banku, o którym mowa w art. 36 ustawy z dn. 29.08.1997 r. Prawo

Bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.). Warunek posiadania wymaganych zezwoleń

zostanie spełniony również w przypadku gdy działalność banku prowadzona jest na podstawie

ustawy sejmowej lub jeśli powstał on w wyniku przekształcenia banku państwowego;

Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
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Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolno ść techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznych lub zawodowych, zamawiający wymaga

żeby wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykazał, że wykonał lub wykonuje co

najmniej 1 usługą w zakresie obsługi bankowej budżetów jednostek sektora finansów publicznych,

wykonaną lub wykonywaną co najmniej przez okres 2 lat.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiaj ący przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWC Ę W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
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nie dotyczy

III.5) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POS TĘPOWANIU:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została oceniona

jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych

na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 3.1. koncesji, zezwolenia, licencji

lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych

lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania; 3.2.Wykaz usług wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane

lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne

dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o

obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje

bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (według załącznika nr 7 do SIWZ)

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ O ŚWIADCZE Ń LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWC Ę W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNO ŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) -  III.6)

2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24

ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że

powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o

udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 12. Na potrzeby
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oceny ofert oferta musi zawierać: a. Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru

stanowiącego Załącznik Nr 2 do SIWZ, b. oświadczenia, o których mowa w rozdziale V pkt 1.1,

1.2, 1.3 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 do SIWZ, c. pełnomocnictwo do

reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa

pełnomocnik (zgodnie z rozdziałem IV ust. 9 SIWZ). Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej

może wynikać albo z dokumentu je ustanawiającego, albo z umowy podmiotów składających

wspólnie ofertę. d. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V pkt 1.4 SIWZ

– jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. e. Wyliczenie oferowanej

ceny zgodnie z załącznikiem na 1a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie

Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie
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IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie

katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu
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zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

3. Cena obsługi bankowej 60,00

Oprocentowania środków na rachunkach bankowych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
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Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:
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Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

1. Każda ze stron może wystąpić o zmianę postanowień umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli

konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących okoliczności: a) w przypadku

wzrostu notowań wskaźnika WIBID O/N o więcej niż 20% możliwa będzie w drodze aneksu za

porozumieniem stron zmiana oprocentowania rachunków w trakcie obowiązywania umowy, przy czym

należy zachować zasadę, iż oprocentowanie rachunku skonsolidowanego nie może być niższe, niż

oprocentowanie zaproponowane dla pozostałych kont, b) w przypadku zmiany limitu zobowiązania z

tytułu zaciąganego kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu c)

aktualizacja rozwiązań ze względu na postęp technologiczny ( np. wycofanie z obrotu materiałów lub

urządzeń, wprowadzenie nowych technologii , urzadzeń), d) na Miasto Orzesze zostaną nałożone nowe

zadania lub zmieni się struktura organizacyjna Urzędu Miejskiego w Orzeszu lub jednostek

organizacyjnych e) pojawią się nowe korzystne dla Miasta Orzesze produkty bankowe lub rozwiązania

organizacyjne , których wykorzystanie będzie korzystne dla Miasta Orzesze f) wprowadzona zostanie

modyfikacja systemów informatycznych, oprogramowania bądź sprzętu g) zmiany obowiązujących

przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego staniu

prawnego, h) rezygnacja z wykonania części zamówienia, i) zmiany kluczowego personelu

wykonawcy czy zamawiającego, j) zmian korzystnych dla Zamawiającego, k) wystąpienia siły

wyższej, nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, l) zmiany Banku w
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związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z KSH,

a także sukcesją z mocy prawa; m) zmiany danych osobowych lub adresowych Banku; n) zmiany

przedstawicieli stron umowy; o) zmiany osób nadzorujących ze strony Zamawiającego i Banku p)

wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania

należytej staranności np. zmiany obowiązujących przepisów, opóźnień wynikłych z nieterminowych

uzgodnień i opinii itp. 2. Na podstawie Art. 142 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2019r, poz. 1843) przewiduje się zmianę postanowień umowy w

stosunku do treści oferty, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z następujących

okoliczności: a) zmiany stawki podatku od towarów i usług - Podatek VAT naliczony będzie według

obowiązujących przepisów. Wynagrodzenie ryczałtowe netto określone w umowie będzie niezmienne

w trakcie obowiązywania umowy niezależnie od ewentualnych występujących zmian podatku od

towarów i usług. Zmiana stawki podatku od towarów i usług oraz wartość brutto umowy wprowadzona

zostanie aneksem do umowy. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia

przez wykonawcę. b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – zmiana

wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy wysokością dotychczasowego minimalnego

wynagrodzenia za pracę a nową wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zmiana będzie

uwzględniała jedynie pracowników Wykonawcy zatrudnionych przez niego wyłącznie przy realizacji

przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, otrzymujących minimalne wynagrodzenie. W

takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze

wskazaniem zmiany wysokości wynagrodzenia. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

– zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością

odprowadzanych składek a nową wysokością odprowadzanych składek. W takim przypadku

wykonawca będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem

zmiany wysokości odprowadzanych składek. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę. d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach

kapitałowych - zmiana wynagrodzenia Wykonawcy o różnicę pomiędzy dotychczasową wysokością

odprowadzanych wpłat a nową wysokością odprowadzanych wpłat. W takim przypadku wykonawca

będzie zobowiązany przedstawić informację o liczbie tych osób wraz ze wskazaniem zmiany

wysokości odprowadzanych wpłat. Jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie

zamówienia publicznego Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy

95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) Zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Orzesze z siedzibą w Orzeszu,

ul. Św. Wawrzyńca 21, e-mail: um@orzesze.pl. 2. W Urzędzie Miejskim Orzesze został powołany

Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować telefonując pod numer: 784-690-446 w

godzinach pracy UM Orzesze, bądź pisząc na adres mailowy: iod@orzesze.pl. 3. Państwa dane

osobowe będą przetwarzane w celu dopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. 4.

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania

danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa bądź wynikający z zawartych umów. 5. Państwa

dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych. 6.

Państwa dane osobowe będą przez UM Orzesze przetwarzane przez okres określony w przepisach dot.

obowiązku archiwizowania dokumentacji. 7. Mają Państwo prawo: a) do dostępu do swoich danych

osobowych - Zamawiający może żądać od Państwa wskazania dodatkowych informacji mających na

celu sprecyzowanie żądania dostępu do danych, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego. b) do poprawiania swoich danych osobowych, c) prawo do

żądania od UM Orzesze ograniczenia przetwarzania danych - wystąpienie z tym żądaniem nie

ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego. 8. Jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z

wymogami prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 9. Podanie przez Państwa danych wynika z obowiązku

narzuconego w przepisach prawa i jest niezbędne do jego realizacji. 10. Państwa dane nie będą

przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 2. Wykonawca

zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób

fizycznych, których dane przekazuje zamawiającemu w ramach prowadzonego postępowania i których

dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w

art. 14 ust. 5 RODO. W tym celu Zamawiający wymagał będzie złożenia w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych

przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO zgodnie z treścią ujętą w druku oferty.

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2020-11-16, godzina: 09:00,
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Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części

zamówienia:Nie

IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁ ĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ ĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
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