
Ogłoszenie nr 500274887-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.

Gmina Staszów: Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w
Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia

31.12.2021r.

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: 621901-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500241285-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Staszów, Krajowy numer identyfikacyjny 83040974900000, ul. Opatowska  31, 28-200  
Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 158 642 014, e-mail bzp@staszow.pl, faks
158 643 261.
Adres strony internetowej (url): www.staszow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie i
jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2021r.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
BZP.271.52.32.2018.I

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. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Miasta i Gminy Staszów, Urzędu
Miasta i Gminy w Staszowie i jednostek organizacyjnych Gminy, których wykaz zawiera opis
przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik Nr 6 SIWZ, na okres 3 lat, tj. od dnia 01.01.2019
r. do dnia 31.12.2021 r. 1) Zakres zamówienia dla Gminy jako jednostki samorządu
terytorialnego i Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie jako jednostki budżetowej oraz jednostek
organizacyjnych Gminy obejmuje: a) otwarcie i prowadzenie rachunków podstawowych i
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pomocniczych w PLN. b) realizację przelewów w formie elektronicznej, c) oprocentowanie
środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych płatnych na każde żądanie, dzienna
stawka WIBID 1M ustalona z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego miesiąc za który
będzie naliczone oprocentowanie i współczynnika „X” określonego w ofercie, przy czym
kapitalizacja odsetek następować będzie raz na koniec danego miesiąca, tj. w ostatnim dniu
kalendarzowym. Współczynnik „X” stały w okresie obowiązywania umowy, d) realizację
przelewów w formie elektronicznej lub papierowej na rachunki prowadzone w banku
prowadzącym obsługę rachunku, w czasie rzeczywistym, e) umożliwienie w przypadku awarii
realizacji przelewów w formie papierowej na formularzu standardowym, f) realizowanie
przelewów złożonych w formie papierowej w dniu ich złożenia lub w dniu wskazanym do
dyspozycji jako data do realizacji, g) przyjmowania wpłat gotówkowych od Zamawiającego i
osób trzecich na rachunki Zamawiającego, h) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunku
bankowego przez osoby upoważnione do dokonywania wypłat w imieniu Zamawiającego, i)
obsługi upoważnionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Staszów oraz jednostek
organizacyjnych Gminy, w zakresie operacji gotówkowych, poza kolejnością w placówce banku,
w oddzielnym pomieszczeniu, zapewniającym bezpieczeństwo kasjerom, j) zapewnienie
integracji systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo-księgowym Urzędu Miasta
i Gminy Staszów i gminnych jednostek organizacyjnych, która pozwoli na import danych
adresowych i informacji o rachunkach, eksport poleceń przelewów, import potwierdzeń
przelewów i import wyciągów bankowych w formie elektronicznej w formacie
„MT940”,”Eliksir” itp., k) zapewnienie możliwości uruchomienia i prowadzenia w systemie
wirtualnych, kontrahenckich rachunków bankowych służących obsłudze „płatności masowych” z
tytułu podatków i opłat pobieranych przez Miasto i Gminę Staszów. 1. Możliwość deponowania
wolnych środków pieniężnych na lokatach terminowych pod warunkiem uruchomienia takiej
opcji przez Zamawiającego na pisemny wniosek. 2. Udzielanie kredytu odnawialnego
krótkoterminowego w rachunku podstawowym budżetu Gminy Staszów. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 6 SIWZ. Termin wykonania zamówienia: od
01.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 66110000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167436.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
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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: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna w
Warszawie, Regionalne Centrum Korporacyjne w Kielcach
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Sienkiewicza 33/35
Kod pocztowy: 25-005
Miejscowość: Kielce
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 21300.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 21300.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 21300.00
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:
INFORMACJA O ZAOFEROWANEJ CENIE OBEJMUJĄCEJ CAŁKOWITY KOSZT
BANKOWEJ OBSŁUGI WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJWYŻSZĄ I
NAJNIŻSZĄ CENĄ OBEJMUJĄCĄ CAŁKOWITY KOSZT BANKOWEJ OBSŁUGI
Najkorzystniejsza oferta: całkowity koszt bankowej obsługi – 0,00zł; Oferta z najniższym
całkowitym kosztem bankowej obsługi – 0,00zł; Oferta z najwyższym całkowitym kosztem
bankowej obsługi – 0,00zł; INFORMACJA O ZAOFEROWANYM OPROCENTOWANIU
SRODKÓW NA RACHUNKACH PODSTAWOWYCH I POMOCNICZYCH WYBRANEJ
OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJWYŻSZYM I NAJNIŻSZYM OPROCENTOWANIEM
SRODKÓW NA RACHUNKACH PODSTAWOWYCH I POMOCNICZYCH
Najkorzystniejsza oferta: oprocentowanie środków na rachunkach podstawowych i
pomocniczych – 0,8482% (w tym współczynnik „X” 0,589); Oferta z najniższym
oprocentowaniem środków na rachunkach podstawowych i pomocniczych – 0,8482% (w tym
współczynnik „X” 0,589); Oferta z najwyższym oprocentowaniem środków na rachunkach
podstawowych i pomocniczych – 0,8482% (w tym współczynnik „X” 0,589); INFORMACJA
O ZAOFEROWANYM CAŁKOWITYM KOSZCIE KREDYTU ODNAWIALNEGO
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KRÓTKOTERMINOWEGO W RACHUNKU PODSTAWOWYM GMINY STASZÓW
WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJWYŻSZYM I NAJNIŻSZYM KOSZCIE
KREDYTU ODNAWIALNEGO KRÓTKOTERMINOWEGO W RACHUNKU
PODSTAWOWYM GMINY STASZÓW Najkorzystniejsza oferta: całkowity koszt kredytu
odnawialnego krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów – 21 300,00 PLN
(w tym: marża 0,49%); Oferta z najniższym całkowitym kosztem kredytu odnawialnego
krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów – 21 300,00 PLN (w tym:
marża 0,49%); Oferta z najwyższym całkowitym kosztem kredytu odnawialnego
krótkoterminowego w rachunku podstawowym Gminy Staszów –21 300,00 PLN (w tym: marża
0,49%).

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

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
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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