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I. Zamawiający i tryb udzielenia zamóweinia 
 
1. Zamawiający: 

Opolskie Centrum Rehabilitacji  
adres: 48-317 Korfantów  ul. Wyzwolenia 11     
telefon, fax: 77 43 44 000, 77 43 44 004 
adres e-mail: ocr@ocr.pl 
witryna: http://www.ocr.pl/ 
NIP: 753-15-67-625, REGON: 000654530 
 

2. Tryb udzielenia zamówienia: 
Trybem udzielenia zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907), zwaną dalej „Pzp”. 
 
II. Opis przedmiotu zamówienia: 
1. Przedmiot zmówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) 
kodami: 
66110000-4 – Usługi bankowe 
66113000-5 – Usługi udzielania kredytu 
2. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie bieżącej obsługi 
bankowej:  
1) Otwarcie, prowadzenie i zamykanie rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych 

Zamawiającego,  
2) otwieranie dodatkowych rachunków pomocniczych w trakcie trwania zamówienia,  

a) prowadzenie rozliczeń bezgotówkowych w systemie tradycyjnym i elektronicznym, 
b) możliwość dokonywania poleceń przelewów zagranicznych. 

3) udostępnienie usługi bankowości elektronicznej przynajmniej na 2 stanowiskach komputerowych w 
siedzibie Zamawiającego;  
a) system bankowości elektronicznej powinien umożliwi ć w szczególności:  

- uzyskanie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich operacjach i saldach na rachunkach 
Zamawiającego,  
- wykonywanie raportów z operacji i transakcji za wskazane okresy z możliwością ich drukowania,  
- sporządzanie i udostępnianie dziennych wyciągów bankowych z potwierdzeniem stanu salda na 
każdy dzień roboczy w ramach systemu bankowości elektronicznej, 
- udostępnienie historii rachunku bankowego; 

b) Wykonawca na własny koszt wykona instalację systemu na stanowiskach komputerowych oraz 
przeszkoli pracowników obsługujących system.  
c) System ma być zainstalowany w  siedzibie Zamawiającego w terminie zapewniającym ciągłość 
pracy; 
d) system musi posiadać standard zapewniający pełne bezpieczeństwo, zgodnie z przepisami prawa 
w zakresie bankowej obsługi finansowej Zamawiającego; 
e) w przypadku awarii systemu lub braku łączności z Bankiem, przyjmowanie i wydawanie zleceń 
płatniczych następować będzie w formie papierowej;  
f) w ramach systemu Bank wprowadzi usługę rozliczania masowych płatności – współpracującą z 
programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą 
wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 200).  

4) zakładanie lokat terminowych; 
5) dokonywanie wypłat gotówkowych z rachunków Zamawiającego; 
6) dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego; 
7) wydawanie opinii bankowych oraz zaświadczeń o posiadaniu konta bankowego na wniosek 
Zamawiającego; 
8) wydawanie blankietów czekowych; 
9) Lokowanie wolnych środków z rachunków na lokaty jednodniowe typu overnight, tworzone na 
koniec każdego dnia z salda rachunku Zamawiającego do godz. 10.00 dnia następnego, z zastrzeżeniem, 
że w przypadku dni wolnych od pracy lokatą objęty zostanie cały okres świąteczny i weekendowy. 
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3. Udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł.  
 
1) Kosztem kredytu w rachunku bieżącym będzie jedynie jego oprocentowanie. Zamawiający nie 
dopuszcza możliwości pobierania innych (dodatkowych) opłat związanych z usługą udzielonego kredytu 
w rachunku bieżącym, w szczególności nie dopuszcza się: pobierania prowizji za uruchomienie kredytu, 
gotowość finansową i wcześniejszą spłatę kredytu oraz prowizji opłat od odstąpienia lub zmiany 
zawartej umowy kredytowej. 
2) Wysokość oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej 
wysokości stawki WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku; dla 
sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 11.09.2013 r. tj. 2,61 %. O wysokości 
oprocentowania w każdym miesiącu Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek 
od wykorzystania kredytu w rachunku bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu 
każdego miesiąca. Kredyt w rachunku bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez 
Zamawiającego w następnym dniu po dniu podpisania umowy kredytowej.  
3) Jedynym dopuszczalnym przez Zamawiającego zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco 
wraz z deklaracją wekslową. 
 
4. Koszty obsługi 
1) Wykonawca z tytułu prowadzonej obsługi bankowej Zamawiającego będzie pobierał miesięczną 

opłatę ryczałtową. 
2) Miesięczna opłata ryczałtowa ponoszona przez Szpital pokrywa koszty wszelkiego typu świadczeń i 

wymagań Zamawiającego wymienionych w SIWZ. Opłata nie obejmuje kosztów odsetek od kredytu 
w rachunku bieżącym, naliczanych odrębnie  w przypadku uruchomienia kredytu. 

3) Stała opłata miesięczna powinna zostać tak skalkulowana, aby zawierała wszystkie usługi bankowe 
wymienione w pkt. 2 

4) Wysokość miesięcznej opłaty ryczałtowej płaconej Wykonawcy przez Szpital musi być zgodna ze 
złożoną ofertą i nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy. 

5) Szpital nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy. 
6) Zwiększenie lub zmniejszenie ilości operacji, liczby rachunków oraz liczby osób korzystających z 

instrumentów bankowości elektronicznej Zamawiającego nie wpływa na wysokość miesięcznej 
opłaty ryczałtowej przez cały okres realizacji umowy. 

7) Z tytułu wykonywania, na doraźne zlecenie Zamawiającego innych czynności poza wymienionymi 
w przedmiocie zamówienia Bank może pobierać opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą w Banku 
tabelą opłat i prowizji, która stanowić będzie integralny załącznik do umowy. 

 
5. Celem zbadania zdolności kredytowej Zamawiającego udostępnia się sprawozdanie finansowe za rok 
2012 wraz z opinią biegłego rewidenta, sprawozdanie finansowe za 6 m-cy 2013 r., oraz  zaświadczenia 
ZUS i US – załączniki nr 1a, 1b, 1c, 1d, 1e i 1f do SIWZ. 
6. Z uwagi na specyfikę zamówienia - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani w 
części podwykonawcom. 
 
III. Termin wykonania zamówienia: 
Zamówienie będzie realizowane: 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
 
IV. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), 
spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 
22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania; 
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W celu spełnienia powyższego warunku Wykonawca obowiązany jest wykazać, że posiada stosowne 
zezwolenie przewidziane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 
1376 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia działalności w zakresie obsługi bankowej oraz 
udzielenia kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bieżącym, a w przypadku określonym w art. 
178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem 
wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
Wykonawca w celu potwierdzenia powyższego warunku obowiązany jest złożyć zezwolenie Komisji 
Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) uprawniające do prowadzenia 
działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 
ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w 
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 
zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest 
złożyć oświadczenie, o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.). 
 
3. Wykonawcy zobowiązani są również udokumentować, iż nie zachodzą wobec nich przesłanki 
określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy skutkujące wykluczeniem z postępowania. 
 
4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania w/w warunków 
a) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia- nie spełnia”, w 
oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w rozdziale V 
niniejszej SIWZ. 

b) Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

c) Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie 
przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
V. Oświadczenia lub dokumenty, które przedstawiają Wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu 
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu wskazanych 
w Rozdziale III SIWZ Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania winien złożyć następujące 
dokumenty: 
a) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wykonywanie działalności zgodnie z przepisami ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1376 z późn. zm.) uprawniające do 
prowadzenia działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a w przypadku określonym w 
art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed 
dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. 
b) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 j.t. z późn. zm.)  - załącznik nr 3 
 
2. Oświadczenia i dokumenty, które Wykonawcy przedstawiają w celu potwierdzenia, że nie  zachodzą 
w stosunku do nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, skutkujące wykluczeniem z 
postępowania 
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Załącznik Nr 4 do SIWZ 
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b) Oświadczenie o przynależności/ o braku przynależności do grupy kapitałowej – Załącznik nr 5 do 
SIWZ 
 
3. Dodatkowe dokumenty, które należy dołączyć do oferty 
a) wypełniony formularz cenowy (wg załączonego wzoru –zał. Nr 2 i 2a ), 

b) Pełnomocnictwo do podpisania i złożenia oferty, jeżeli osoba podpisana nie jest wymieniona w 
dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy przedłożyć w oryginale lub w formie 
kopii potwierdzonej notarialnie.  
 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wykaz osób uprawnionych do porozumiewania 
się z Wykonawcami 
 
1. Sposób porozumiewania się z wykonawcami 
a) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy przekazują 
pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 
b) Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości 
związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów. Zapytania mogą być składane 
faksem pod numer: (077) 43 44 004, lub na adres e – mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl   
d) W przypadku przesyłania wniosków i informacji drogą elektroniczną należy w temacie e-maila 
wpisać: „nr sprawy PZP-225/12/2013  ................................................ ” co ułatwi stronom identyfikację 
wiadomości. 
 
2. Pytania i odpowiedzi do SIWZ 
a) wyjaśnienia udzielane będą pisemnie, co oznacza, że Zamawiający odpowie niezwłocznie na każde 
zapytanie dotyczące SIWZ, jednak nie później, niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod 
warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.  
b) Zamawiający odpowiada na pytania umieszczając odpowiedzi na stronie internetowej, na której 
została umieszczona SIWZ (bez ujawniania źródła zapytania)  
 
3. Zmiany do SIWZ 
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ – dokonaną zmianę Zamawiający umiesz-
cza na stronie internetowej, na której została umieszczona SIWZ.  
b) jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do 
zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w 
ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym 
przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści tą informację na stronie 
internetowej. 
 
4. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami wyznaczono osoby: 
- sekretarz komisji ds. zamówień publicznych – Przemysław Gudzikowski, tel. (077) 43 44 059, e-mail: 
zamowieniapubliczne@ocr.pl 
- sekretarz komisji ds. zamówień publicznych – Anna Kłonowska, tel. (077) 43 44 055, e-mail: 
zamowieniapubliczne@ocr.pl 
 
VII. Wymagania dotyczące wadium 
 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie żąda wnoszenia wadium. 
 
VIII. Termin zwi ązania ofertą 
1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 
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2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z 
tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą,  
zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 
dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert 
1. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i 
czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na 
zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.  Kserokopie lub odpisy 
złożone w ofercie muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 
2. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę 
podpisującą ofertę. 

3. Ofertę należy złożyć (przesłać) w sposób gwarantujący jej nienaruszalność w nieprzejrzystej i 
zamkniętej kopercie (opakowaniu), w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści. Koperta 
(opakowanie) powinna zawierać oznakowanie: 
Nazwa i adres Wykonawcy:………………………………………………. 

OFERTA 
„Nr sprawy PZP-225/12/2013 „Obsługa bankowa” 

Zamawiający: Opolskie Centrum Rehabilitacji 
Adres: ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów 

nie otwierać przed: 26-09-2013 r. przed godz. 10:30 
4. Wszystkie dokumenty oferty powinny być złożone wewnątrz opakowania. 

5. W interesie Wykonawcy leży zabezpieczenie oferty przed dekompletacją więc należy zadbać aby 
wszystkie strony oferty były ponumerowane a oferta była spięta lub zszyta. Zamawiający nie bierze 
odpowiedzialności za kompletność ofert składających się z luźnych kartek. 

6. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod 
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. 
Przed terminem składania ofert. 

7. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta 
tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA”. 

8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, 
który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone 
do oferty. 

9. Wykonawca ma prawo wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia 
złożonego do Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Oferta, która zostanie 
wycofana nie będzie otwierana przez Zamawiającego i zostanie zwrócona temu Wykonawcy po terminie 
otwarcia ofert. 

 
X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Miejsce oraz termin składania ofert 
Oferty należy składać do dnia 26-09-2013 r. do godz. 10:00 w siedzibie zamawiającego: 
Opolskie Centrum Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów – sekretariat. 
 
2. Otwarcie ofert 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26-09-2013 r. o godz. 10:30 w siedzibie zamawiającego Opolskie Centrum 
Rehabilitacji ul. Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów  (sala konferencyjna).  
 
XI. Opis sposobu obliczenia ceny 
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1. W celu obliczenia ceny ofertowej (Co) dla potrzeb wyboru najkorzystniejszej oferty należy wypełnić 
„Formularz cenowy” (załącznik nr 2a do SIWZ). 
2. Na kryterium cena  (Co) składają się poniższe elementy: 
    1) Opłata stała (ryczałt) za obsługę bankową 
Średniomiesięczna liczba operacji dokonywanych przez Zamawiającego w roku 2012 wyniosła 430 (w 
tym 180 dotyczyło wypłat wynagrodzeń). 
Opłata ryczałtowa  za obsługę bankową związaną z realizacją przedmiotu zamówienia obejmuje całość 
usług przewidzianych do wykonania zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ za wyjątkiem kosztów 
odsetek od kredytu w rachunku bieżącym (naliczane odrębnie w przypadku uruchomienia kredytu). 
Określona przez wykonawcę opłata ryczałtowa może być tylko jedna i nie ulegnie zmianie przez okres 
realizacji przedmiotu zamówienia 
    2) Koszt odsetek od kredytu w rachunku bieżącym 
Koszt odsetek od kredytu w rachunku bieżącym należy obliczyć przy założeniu, że Zamawiający 
korzysta z maksymalnego limitu kredytu w wysokości 500.000,00 zł przez 365 dni w roku w okresie 
realizacji zamówienia,  z oprocentowaniem opartym na stawce WIBOR 1M powiększonej o stałą marżę 
określoną w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 11.09.2013 r. tj. 
2,61 %.  
3. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w PLN (polskich złotych). 
 
XII. Opis kryteriów, którymi zamawiaj ący będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z 
podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 

1.) Cena (Co) — waga 80%  
2.) Wysokość oprocentowania lokat typu overnight (P o/n) - waga 20 %  
 

2. Wykonawca składa ofertę na formularzach: oferty (stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ) oraz 
cenowym (stanowiącym załącznik nr 2a do SIWZ).  

3. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp, 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Zamawiający 
odrzuci ofertę, jeśli zajdą przesłanki opisane w art. 89 ustawy Pzp. Oferty odrzucone nie będą brały 
udziału w dalszej części niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

4. Zamawiający udzieli zamówienia ternu Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów. 
 
5. Sposób obliczenia punktacji: 
W zakresie każdego kryterium oferta może uzyskać 100 punktów. Punkty uzyskane w poszczególnych 
kryteriach będą pomnożone przez wagę danego kryterium, a następnie zsumowane. Suma punktów 
uzyskanych za wszystkie kryteria oceny (maksymalnie 100) stanowić będzie końcową ocenę danej 
oferty;  

 
         P = 0,8 Co + 0,2 P o/n   

 
gdzie  
P — ogólna liczba punktów oferty  
Co — liczba punktów w kryterium „cena”  
P o/n - liczba punktów w kryterium „wysokość oprocentowania lokat typu overnight (O/N)”  
6. Liczba punktów, które Wykonawca otrzyma w ramach poszczególnych kryteriów zostanie ustalona w 
następujący sposób: 
 
1) Pod względem kryterium „cena” (Co) — za najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najniższej cenie, 
tzn. o najmniejszej sumie opłaty stałej i kosztu oprocentowania kredytu.  
Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku — końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe 
zaokrągla się do 0,01 pkt), obliczona według wzoru;  
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Co = (X : Y) x 100 pkt. 

 
gdzie:  
C0 — liczba punktów za kryterium cena  
X — cena oferty najtańszej  
Y — cena oferty badanej  
 
2) Pod względem kryterium „wysokość oprocentowania lokat typu oyernight” {Po/n) - za 
najkorzystniejszą uznana będzie oferta o najwyższym oprocentowaniu lokat oyernight i weekendowych 
zakładanych dla wolnych środków pozostających na rachunkach. 
Pozostałym ofertom przypisana zostanie proporcjonalnie niniejsza liczba punktów (po zaokrągleniu do 
dwóch miejsc po przecinku — końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe 
zaokrągla się do 0,01 pkt), obliczona według wzoru: 

 
P o/n = (K : L) x 100 pkt 

 
gdzie:  
Po/n - liczba punktów za kryterium oprocentowanie lokat typu oyernight  
K - oprocentowanie z oferty badanej  
L - najwyższe zaoferowane oprocentowanie  
 
XIII. Informacje o formalno ściach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy 
zobowiązany będzie do dostarczenia Zamawiającemu oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę: 
2. dokument lub dokumenty rejestrowe wydany/e przez właściwy organ, z których treści będzie wynikać 
uprawnienie do podpisywania umowy np.: dowód osobisty, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, statut lub rejestr handlowy. 
 
XIV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
Nie będzie wymagane wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 
 
XV. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego 
1.Wykonawca załączy do oferty projekt urnowy rachunku bankowego.  
2. Postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia 
publicznego:  
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej obsługi bankowej Opolskiego Centrum 
Rehabilitacji wraz z udzieleniem kredytu obrotowego odnawialnego z limitem zadłużenia do wysokości 
500 tys. złotych. 
2) Obsługa bankowa obejmuje okres 24 miesiące od daty podpisania umowy. 
3) Tytułem wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie 
Wykonawca otrzyma łącznie kwotę brutto złotych (słownie” złotych .... Wynagrodzenie jest ostateczne i 
nie podlega zmianie w trakcie realizacji umowy. 
4) Bank z tytułu prowadzenia bankowej obsługi będzie pobierał miesięczną opłatę ryczałtową brutto w 
wysokości ......... złotych (słownie” złotych), stanowiącą 1/24 łącznego wynagrodzenia.  
5) Opłata miesięczna zawiera wszystkie koszty ponoszone przez Zamawiającego w związku z obsługą 
bankową (za wyjątkiem kosztu kredytu w rachunku bieżącym), wyszczególnione w pkt II SIWZ.  
6) Zamawiający upoważnia Wykonawcę do pobierania z rachunku bankowego miesięcznej opłaty 
ryczałtowej za usługi wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, w wysokości zaoferowanej w ofercie. 
7) Udzielnie kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 500.000,00 zł. Wysokość 
oprocentowania wyznaczona będzie co miesiąc jako suma średniej arytmetycznej wysokości stawki 
WIBOR 1M z miesiąca bieżącego i marży określonej w ofercie Banku; dla sporządzenia oferty należy 
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przyjąć WIBOR 1M z dnia 11.09.2013 r. tj. 2,61 %. O wysokości oprocentowania w każdym miesiącu 
Bank zawiadomi Zamawiającego. Naliczanie i pobieranie odsetek od wykorzystania kredytu w rachunku 
bieżącym powinno następować co miesiąc, w ostatnim dniu każdego miesiąca. Kredyt w rachunku 
bieżącym powinien zostać postawiony do wykorzystania przez Zamawiającego w następnym dniu po 
dniu podpisania umowy kredytowej.  
8) Z tytułu wykonywania przez Bank innych usług niż czynności wymienione w SIWZ, Bank może 
pobierać opłaty zgodnie zobowiązującą „Tabelą prowizji i opłat”, która stanowi załącznik nr 2 do 
umowy, według stawek prowizji opłat na dzień złożenia wniosku o uruchomienie usługi.  
9) W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy: 
a) Bank zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za zawinione przez siebie opóźnienie w realizacji 
zlecenia płatniczego posiadacza rachunku w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczanych 
za każdy dzień opóźnienia wg obowiązującej w dniu dokonywania zlecenia płatniczego stawki odsetek 
ustawowych.  
b) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości 
szacunkowej zamówienia, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które 
odpowiada Wykonawca,  
c) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wartości 
szacunkowej zamówienia w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od urnowy z powodu okoliczności 
obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego, za wyjątkiem przypadku określonego w art. 145 
ustawy Pzp,  
d) możliwe jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych.  
10) W sprawach, które nie zostały uregulowane niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe 
(Dz. U. z 2012, poz. 1376 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 
2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.) oraz ustawy Pzp;  
10) SIWZ oraz oferta złożona przez Bank w postępowaniu stanowią jej integralną część;  
11) Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
 
XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o 
udzielenie zamówienia 
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte dziale VI, art. 179 do 198g ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
 
XVII. Zamawiaj ący nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
XVIII. Zamawiaj ący nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XIX. Zamawiaj ący nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 
67 ust.1 pkt. 6 Pzp. 
 
XX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego 
5.1 Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się droga elektroniczną. 
5.2 Adres poczty elektronicznej: e-mail: zamowieniapubliczne@ocr.pl 
5.3 Adres strony internetowej: http://www.bip.ocr.pl/ 
 
XXII. Zamawiaj ący nie przewiduje aukcji elektronicznej. 
 
XXIII. Zamawiaj ący nie przewiduje zwrotu kosztów postępowania. 
 
XXIV. SZCZEGÓLNE POSTANOWIENIA SIWZ 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania zmiany treści umowy w stosunku do oferty na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy, wskazując na podstawie 	rt.144 ust.1 ustawy pzp, że warunkiem 
takiej zmiany, mogą być okoliczności nieznane zamawiającemu przed rozstrzygnięciem przetargu lub 
powstałe po dacie rozstrzygnięcia na które strony nie miały wpływu, a także okoliczności leżące po 
stronie wykonawcy. Zakres takich zmian może dotyczyć w szczególności:  

1) zmiany danych podmiotowych oraz rachunku bankowego Wykonawcy i Zamawiającego,  
2) zmiany liczby rachunków bankowych w zależności od potrzeb Zamawiającego  
3) wprowadzenie dodatkowych lub ograniczenie dotychczasowych stanowisk do obsługi 

bankowości elektronicznej,  
4) zmiana obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści 

umowy do aktualnego stanu prawnego,  
5) zmiana standardów świadczenia obsługi bankowej w sposób korzystny dla Zamawiającego, nie 

skutkująca zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy zawartej w 
wyniku niniejszego postępowania;  

6) skorzystanie przez Zamawiającego z usług świadczonych przez Bank, innych niż czynności 
wymienione w SIWZ – w takiej sytuacji Bank może pobierać opłaty zgodnie z obowiązującą  
„Tabelą prowizji i opłat” która stanowi załącznik nr 2 do urnowy, według stawek prowizji opłat 
na dzień złożenia wniosku o uruchomienie usługi.  

7) Zmiana stawek usług wymienionych w „Tabeli prowizji i opłat” świadczonych przez Bank, a nie 
ujętych w SIWZ, nie stanowi istotnej zmiany umowy.  

8) Zmiana postanowień zawartej urnowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w 
postaci aneksu. 

 
XXV. ZAŁ ĄCZNIKI DO SIWZ 

Nr Nazwa załącznika: 
1a sprawozdanie finansowe za rok 2012 

1b Informacja dodatkowa za rok 2012 

1c Kapitał własny za rok 2012 

1d Bilans i rachunek zysków i strat za 6 miesięcy roku 2013 

1e Zaświadczenie o nie zaleganiu ZUS 

1f Zaświadczenie o nie zaleganiu US 

2 Formularz oferty 
2a Formularz cenowy 
3 Oświadczenie o spełnianiu warunków 
4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
5 Oświadczenie o przynależności/ braku przynależności do grupy kapitałowej 

 


