Katowice: kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP
Numer ogłoszenia: 146401 - 2011; data zamieszczenia: 24.05.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego , ul. Barbary
21a, 40-053 Katowice, woj. śląskie, tel. 0-32 7438401, 7438501, faks 0-32 2519745.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kzkgop.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: związek międzygminny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu KZK GOP, polegająca na:
otwarciu i prowadzeniu:

·

rachunku bieżącego,

·

rachunku pomocniczego przeznaczonego na wadium,

·

rachunku pomocniczego przeznaczonego na zabezpieczenie należytego wykonania umów,

·

rachunku pomocniczego ŚKUP;

·

rachunku pomocniczego SDIP;

·

rachunku pomocniczego SDIP;

·

rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

·

dodatkowych rachunków pomocniczych (wg potrzeb w trakcie trwania umowy i na tych samych zasadach
co rachunek podstawowy),

-

pobieraniu wpłat zamkniętych,

-

lokowaniu wolnych środków na lokatach (na dowolny okres),

-

udostępnieniu imiennych kart płatniczych bezgotówkowych VISA Business,

-

zapewnieniu użytkowania systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Zamawiającego,

-

przeszkoleniu 10 pracowników w zakresie obsługi systemu bankowości elektronicznej,

-

realizowaniu przelewów krajowych i zagranicznych,

-

dokonywaniu wypłat gotówkowych,

-

gotowości udzielenia kredytu w rachunku bieżącym do wysokości 10.000.000 zł,

-

zakładaniu lokat typu „over night" tworzonych automatycznie,

-

wydawaniu zaświadczeń oraz opinii bankowej o prowadzonym rachunku bankowym.

2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:
-

Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji od wpłat gotówkowych na rachunek bieżący w siedzibie
oraz oddziałach banku,

-

Zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji od niewykorzystanej części kredytu w rachunku
bieżącym;

-

lokaty typu „over night" będą zakładane automatycznie ze środków zgromadzonych na rachunku bieżącym,
od minimalnej kwoty 100.000 zł na koniec każdego dnia;

-

Wykonawca zapewni bezpłatne dokonywanie wszystkich przelewów elektronicznych;

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
-

dostępność oddziału banku na terenie gminy Katowice;

-

Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe w zakresie objętym umową na bankową obsługę
budżetu;

-

Wykonawca zapewni od dnia podpisania umowy pracę w elektronicznym systemie bankowości w pełnym
zakresie przedmiotu zamówienia, z podziałem na bierny i czynny dostęp;

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.10.00.00-1, 66.11.30.00-5.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

CHARAKTERZE

PRAWNYM,

EKONOMICZNYM,

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca nie będzie zobowiązany do wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone przepisami art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, przez co Zamawiający
rozumie posiadanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm). Obowiązek ten nie dotyczy
banków, o których mowa w art. 178 ust. 1 w/w ustawy.
Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie dokumentu:
Decyzja zezwolenia na utworzenie banku wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 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 wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
koncesję, zezwolenie lub licencję
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
-

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

-

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, 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 wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
-

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
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
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których
ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

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: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.kzkgop.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Komunalny
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 A, pok. 138,
I piętro (Wydział
Zamówień Publicznych).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.06.2011
godzina 12:00,
miejsce:
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, 40-053 Katowice,
21 A, pok. 014, parter (Kancelaria).

ul. Barbary

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

