
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.krasnobrod.pl zakładka przetargi

Krasnobród: Bankowa obsługa bud żetu Gminy Krasnobród i jednostek

organizacyjnych Gminy Krasnobród

Numer ogłoszenia: 297370 - 2015; data zamieszczenia : 05.11.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Krasnobród , ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród, woj. lubelskie, tel. 0-84 660 7691,

faks 0-84 660 7692.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.krasnobrod.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Bankowa obsługa budżetu Gminy Krasnobród i

jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Określenie przedmiotu

zamówienia:Przedmiotem zamówienia są usługi obejmujące:1) Obsługę bankową i kasową budżetu gminy i

jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród tj. a) Otwarcie rachunków podstawowych i pomocniczych:- budżetu

gminy;- Zespołu Szkół Podstawowych w Krasnobrodzie;- Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;-

Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim;- Szkoły Podstawowej w Kaczórkach;- Miejsko - Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Krasnobrodzie;- Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dominikanówce;- Krasnobrodzkiego Domu

Kultury w Krasnobrodzie;-Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasnobrodzie;- Zakładu Gospodarki

Komunalnej w Krasnobrodzie zs Majdan Wielki;- Depozytowe dla budżetu gminy; - Funduszu Świadczeń

Socjalnych dla Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych;- Rachunku dochodów własnych (stołówka szkolna)

przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie;- Rachunku obsługującego płatności masowe (opłaty z

tytułu gospodarowania odpadami);Utworzonych na potrzeby projektów i programów realizowanych przez gminę;

b) prowadzenie rachunków bankowych, polegające na:- obsłudze wpłat (opłatę za operację ponosi wpłacający -

klient za wyjątkiem pracowników Zamawiającego dokonujących wpłat służbowych oraz inkasentów podatków i
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opłat) - obsłudze wypłat gotówkowych - realizacja czeków gotówkowych,- realizacji poleceń przelewów drogą

elektroniczną i papierowych,- sporządzaniu wyciągów bankowych wraz z załącznikami w następnym dniu

roboczym,- wydawanie czeków bankowych,- wydawanie zaświadczeń dotyczących prowadzonych rachunków,-

obsłudze płatności masowych (do jednego rachunku bankowego z możliwością zwiększenia ilości rachunków w

trakcie trwania umowy).c) prowadzenie w budynku Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie placówki banku do obsługi

kasowej budżetu i jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród (czynnej minimum w godzinach 08:00 - 14:00);d)

udzielenie kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie deficytu budżetu występującego w ciągu roku budżetowego

określanego uchwałą budżetową odrębnie w każdym roku budżetowym;d)świadczenie usług bankowości

elektronicznej w każdej jednostce; Dochody budżetu gminy Krasnobród w roku 2015 wynoszą około

23.378.805,06 zł. Usługa świadczona będzie przez okres 48 miesięcy (licząc od dnia 01.01.2016r)..

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamówienia uzupełniające mogą stanowić nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i będą

polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień oraz będą dotyczyły bankowej obsługi budżetu Gminy

Krasnobród i jednostek organizacyjnych Gminy Krasnobród której zakres został szczegółowo opisany w

rozdziale 3.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z OPISEM CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI

ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH punkt 3 niniejszej Specyfikacji Istotnych

Warunków Zamówienia. Zamówienie uzupełniające będzie realizowane w latach 2019 - 2020.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5, 66.11.20.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Rozpoczęcie: 01.01.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu jeśli udokumentuje się posiadaniem Zezwolenia

Prezesa NBP lub Komisji Nadzoru Bankowego na wykonywanie czynności bankowych określonych w

art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 roku poz. 128 z

późniejszymi zmianami). Przy ocenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający będzie

się kierował regułą: spełnia-nie spełnia na podstawie złożonego w ofercie dokumentu.
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III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;
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III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 75

2 - Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych - 15

3 - Oprocentowanie od kredytów udzielanych w rachunku bieżącym - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zmianie może ulec ilość jednostek organizacyjnych gminy Krasnobród w stosunku do których Wykonawca będzie

świadczył obsługę bankową oraz:a) ilość rachunków bankowych obsługujących płatności masowe;b) ilość

rachunków bankowych otworzonych na potrzeby programów i projektów realizowanych przez zamawiającego oraz

inne jednostki podległe z funduszy pomocowych.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.krasnobrod.pl zakładka przetargi

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Urząd Miejski w Krasnobrodzie

ul. 3 Maja 36 22-440 Krasnobród.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.11.2015

godzina 08:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Miejskiego w Krasnobrodzie Urząd Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja

36 22-440 Krasnobród.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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