Katowice: kompleksowa

obsługa

bankowa

budżetu

KZK GOP.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie
Ogłoszenie

I.

ogłoszenia: nieobowiązkowe

dotyczy: konkursu ofert

Nazwa i adres

Komunikacyjny

Związek

Zamawiającego:

Komunalny

Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego

ul. Barbary 21 a, 40-053 Katowice, woj. śląskie,
tel. 0-32 74-38-401, 0-32 74-38-501, faks 0-32 251-97-45
Adres strony internetowej

Zamawiającego:

www.kzkgop.com.pl

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:
bieżącego,

);>-

rachunku

);>-

rachunku pomocniczego przeznaczonego na kaucje,

);>-

rachunku pomocniczego przeznaczonego na wadium,

);>-

rachunku pomocniczego przeznaczonego na zabezpieczenie
wykonania umów,

);>);>-

należytego

rachunku pomocniczego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
innych rachunków pomocniczych (wg. potrzeb Zamawiającego w
trakcie trwania umowy, prowadzonych na tych samych zasadach, co
rachunek podstawowy),

- realizowaniu elektronicznych przelewów krajowych i zagranicznych z
systemów, w których uczestniczy Wykonawca,

użyciem

- dokonywaniu wypłat gotówkowych,
- pobieraniu

wpłat zamkniętych

- udostępnieniu i
Business,

obsłudze

i otwartych,

imiennych kart
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płatniczych

bezgotówkowych VISA

- uzyskaniu dostępu do historii operacji bieżących i archiwalnych oraz wyciągów
bankowych, bez ograniczeń czasowych,
- zapewnieniu użytkowania i serwisowania systemu
siedzibie Zamawiającego,
- przeszkoleniu
elektronicznej,

10 pracowników w zakresie

bankowości

obsługi

elektronicznej w
bankowości

systemu

-

zakładaniu

lokat typu „over night tworzonych automatycznie,

-

zakładaniu

lokat krótkoterminowych,
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- oprocentowaniu

środków pieniężnych,

- zapewnieniu doradcy bankowego oraz doradcy technicznego dedykowanego do
z Zamawiającym

współpracy

- przyjmowaniu
bankowej,

depozytów

rzeczowych

i

ich

przechowywaniu

- wydawaniu zaświadczeń, opinii bankowej, informacji,
zakresie prowadzonych rachunków bankowych.

2. Wymagania

dotyczące

zestawień

w

skrytce

i raportów w

przedmiotu zamówienia:

- Zamawiający nie dopuszcza pobierania prowizji od wpłat gotówkowych na
rachunek bieżący w siedzibie oraz oddziałach banku, opłat za prowadzenie
rachunków bankowych i innych prowizji,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych będą
dopisywane do rachunku w ostatni dzień danego miesiąca,
lokaty typu over night będą zakładane automatycznie ze środków
zgromadzonych na rachunku bieżącym, od minimalnej kwoty 10.000,00 zł na
koniec każdego dnia,
- Wykonawca zapewni bezpłatną realizację wszystkich przelewów elektronicznych
krajowych i zagranicznych,
- Wykonawca zapewni odrębną realizację przelewów wynagrodzeń pracowników
Zamawiającego przy zachowaniu podwyższonego poziomu bezpieczeństwa i
poufności danych, z uwzględnieniem warunków funkcjonalnych, systemowych i
innych
(np.
prowadzenie
odrębnych
rachunków
pomocniczych)
wykorzystywanych przez Wykonawcę w zakresie tych czynności,
- Wykonawca zapewni bezpłatnie możliwość dokonywania płatności za pomocą
elektronicznych przekazów pocztowych,
- Wykonawca zapewni dokonywanie wpłat (otwartych i zamkniętych) w dni
robocze oraz w soboty, w następujących miejscowościach: Katowice, Sosnowiec,
Gliwice, Bytom, Chorzów, Piekary Śląskie,
- Wykonawca zapewni bezpłatnie możliwość przyjmowania i przechowywania
depozytów rzeczowych w skrytce bankowej o szerokości nie mniejszej niż 40 cm i
o wysokości i głębokości nie mniejszej niż 20 cm.

3. Wymagania stawiane Wykonawcy:
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- Wykonawca zapewni bezpłatne doradztwo finansowe i techniczne w zakresie
objętym umową na obsługę bankowa budżetu,
- Wykonawca zapewni, od dnia podpisania umowy, bezpłatny dostęp do
elektronicznego systemu bankowości w pełnym zakresie przedmiotu zamówienia,
z podziałem na dostęp bierny i czynny oraz z uwzględnieniem zapewnienia
serwisowania,
- Wykonawca zapewni bezpłatny dostęp do historii prowadzonych rachunków.
II.1.4)
II.1.5)
II.1.6)
II.1. 7)

Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66110000-1, 661100001, 661120008
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w m-cach: 36
m-cy od 13.08.2017 do 12.08.2020r.
III.

Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym
technicznym
III.1) Wadium - Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia wadium
III.2) Zaliczki - Nie przewiduje się udzielania zaliczek w poczet wykonania
zamówienia.
III.3) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełnienia tych warunków
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentu:
- aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy
przed terminem składania ofert,
- decyzja zezwolenia na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997r. Prawo bankowe (Dz.U.2012r. poz. 1376 z późn.zm)
III.4) Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć
Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
III.4.1) Oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć koncesje, zezwolenie lub licencje
III.4.2) 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 m-ce przed
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upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
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
m-ce 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 poza terytorium Polski, przedkłada: dokument
wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę potwierdzający, że: nie rozpoczęto
jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż: 6 mcy 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
IV.
Procedura
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: konkurs ofert
IV.2.1) Kryteria oceny ofert - najwyższa suma
A. oprocentowanie środków na rachunkach ustalone w oparciu o notowane
stawki WIBID 1M
Wartość korekty wskaźnika WIBID 1M uwzględnianego przy obliczaniu
oprocentowania środków na rachunkach
Korekta wskaźnika ze znakiem ,,+" w przypadku zwiększenia, korekta wskaźnika
ze znakiem,, - "w przypadku zmniejszenia.

B. oprocentowanie lokat O/N ustalone odpowiednio w oparciu o notowane
stawki stosownie do WIBID O/N
Wartość korekty wskaźnika WIBID O/N uwzględnianego przy obliczaniu
oprocentowania lokat O/N
Korekta wskaźnika ze znakiem ,,+" w przypadku zwiększenia, korekta wskaźnika
ze znakiem,, - "w przypadku zmniejszenia.

C. ocena warunków wynajmu skrytki bankowej pod
lokalizacji, dostępności.
Kryterium będzie obliczane według wzoru: Suma punktów
B (95 %) + pozycja C (5 %)

względem

= pozycja

rozmiaru,

A + pozycja

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3) Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
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IV.4) Informacje administracyjne
IV.4.1) Adres mailowy celem uzyskania informacji
oferty: kkura@kzkgop.com.pl

IV.4.4. Termin składania
oznaczonych kopertach

ofert:

niezbędnych

10.07.2017r.

w

do

sporządzenia

zamkniętych

Miejsce: KZK GOP, 40-053 Katowice, ul. Barbary 21 A, pok. 014 Kancelaria
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 dni ( od ostatecznego
terminu składania ofert)
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