
 

 
          Lipnik, 2014-12-15 
ZNAK: ZP 271. 19.2014 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
 
„Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych” 
 
 
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 
Nazwa zamawiającego: Urząd Gminy Lipnik 
Adres zamawiającego: Lipnik 20 
Kod Miejscowość:   27-540 Lipnik 
Telefon:    (15) 869 14 10 
Faks:    (15) 869 17 54 
Adres strony internetowej:  www.bip.lipnik.pl  
Adres poczty elektronicznej:  ug@lipnik.pl 
Godziny urzędowania: 7:15 – 15:15 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia 
 
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem 
Marszałka Sejmu z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - 
Prawo zamówień publicznych, opublikowany w Dz. U. z 2013 r. poz. 907, wydane na 
podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego 
zamówienia publicznego, a zwłaszcza: 
1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231), 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 282 poz. 1692), 
 
2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 
szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień 
publicznych. 
3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz 
art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych. 
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
III. Opis przedmiotu zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie od 01 luty 2015 roku do 31 stycznia 2020 roku  
pełnej obsługi bankowej budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek organizacyjnych, tj: 

1) Ośrodek Pomocy Społecznej, 



 

2) Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej, 
3) Gminna Biblioteka Publiczna, 
4) Gminny Ośrodek Kultury, 
5) Zespół Szkół w Lipniku, 
6) Zespół Szkół we Włostowie. 

 
1.Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 
1) otwarcie, prowadzenie i likwidacja oprocentowanego rachunku bieżącego budżetu Gminy   
i jednostek organizacyjnych Gminy oraz oprocentowanych rachunków pomocniczych 
obejmujących budżet Gminy Lipnik i jednostki organizacyjne Gminy, 
2) możliwość otwarcia i prowadzenia innych oprocentowanych rachunków bieżących                       
i pomocniczych, których konieczność utworzenia powstanie po stronie zamawiającego,                   
w trakcie obowiązywania umowy, 
3) potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 
4) realizację poleceń przelewów krajowych i zagranicznych zarówno w formie papierowej jak  
i w  formie systemu bankowości elektronicznej za pomocą Internetu: 
a) realizacja poleceń przelewu na rachunki zamawiającego, 
b realizacja poleceń przelewu na rachunki w innych bankach, 
5) prowadzenie obsługi kasowej w banku w miejscowości Lipnik 
6) sporządzanie dziennych wyciągów bankowych wraz z załącznikami ze wszystkich 
prowadzonych rachunków i ich udostępnianie przez bank w wersji papierowej , bądź 
równoważnej z nią. Wyciągi muszą identyfikować dokonane operacje i stwierdzać saldo 
otwarcia i zamknięcia rachunków, 
7) wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych, na wniosek zamawiającego, 
8) wydawanie historii rachunków, na wniosek zamawiającego, 
9) zapewnienie użytkowania systemu bankowości elektronicznej, 
10) potwierdzanie sald rachunków bankowych, 
11) zerowanie rachunków bieżących i pomocniczych, zgodnie z dyspozycjami, polegające na 
przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na w/w rachunkach, na 
wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy, 
12) gotowość przyjmowania lokat terminowych, 
13) świadczenie nieodpłatne następujących usług bankowych: 
a)sporządzanie wyciągów bankowych wraz z papierowymi wtórnikami na koniec dnia w 
którym nastąpi obrót na rachunku (potwierdzenie salda) 
b) wydanie opinii bankowej o prowadzonym rachunku oraz innych opinii i zaświadczeń         
a także wydawanie historii rachunków. 
c) zainstalowanie i uruchomienie systemu bankowości elektronicznej w Urzędzie oraz nie 
pobieranie opłat za użytkowanie systemu i przeszkolenie pracowników 
d) zamawiający nie dopuszcza pobierania opłat i prowizji bankowych od wpłat i wypłat 
gotówkowych dokonanych na rzecz Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych 
należności budżetowych. 
e) prowadzenie obsługi kasowej w banku w miejscowości Lipnik      
 
2. Warunki prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia: 
1) zamawiający zobowiązuje wykonawcę do otwarcia, prowadzenia i likwidacji rachunków 
bankowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 
2) wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę wpłat gotówkowych i wypłat 
gotówkowych dokonywanych przez zamawiającego oraz jego jednostek  na rachunki 
zamawiającego oraz jego jednostek, 
3) zamawiający zastrzega limity: 



 

a) dziennych wpłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, 
b) dziennych wypłat gotówkowych bez ograniczeń kwotowych, bez wcześniejszego 
powiadamiania banku. 
4) limity dotyczą wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy, traktowanych jednostkowo. 
5) zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił nieodpłatnie podłączenie do systemu 
elektronicznej obsługi bankowej, instalację niezbędnego oprogramowania i jego aktualizacji, 
świadczenie serwisu oprogramowania, a także przeszkolenie pracowników zamawiającego w 
zakresie obsługi w/w serwisu, 
6) w przypadku awarii systemu elektronicznej obsługi bankowej, zamawiający wymaga 
bezzwłocznego podjęcia działań, w celu zapewnienia sprawnej obsługi. 
7) W ramach systemu elektronicznej obsługi bankowej Wykonawca zapewni zamawiającemu            
w szczególności: 
a) bezpieczeństwo danych w w/w systemie, 
b) jednoczesne funkcjonowanie wszystkich stanowisk  w tym samym czasie, z możliwością 
równoczesnego dokonywania operacji na tych samych lub różnych rachunkach bankowych, 
c) realizację zleceń płatniczych ze wszystkich rachunków bankowych, w ramach dostępnych 
środków, 
d) składanie poleceń przelewu z data przyszłą, z możliwością ich przeglądania, modyfikacji           
i usuwania przed wysłaniem do banku, 
e) możliwość uzyskania w czasie rzeczywistym pełnej informacji o wszystkich operacjach               
i saldach na rachunkach bankowych zamawiającego, 
f) możliwość nadawania i odbierana uprawnień do dokonywania czynności płatniczych                
w systemie w czasie rzeczywistym przez wyznaczonych administratorów w poszczególnych 
jednostkach organizacyjnych gminy, 
g) tworzenia zbiorów danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych,                   
h) przeszukiwanie zbiorów wszystkich operacji na wszystkich rachunkach bankowych, 
i) tworzenie w systemie archiwum zrealizowanych zleceń płatniczych oraz wyciągów 
bankowych, 
j) generowanie potwierdzenia zrealizowanego przelewu oraz wyciągów bankowych 
niewymagających uwierzytelnienia bankowego,                                                                                       
8) wykonawca zapewni sprawne funkcjonowanie systemu elektronicznej obsługi, 
9) zamawiający zastrzega sobie prawo lokowania wolnych środków pieniężnych na lokatach 
terminowych w innych bankach,  niż bank wybrany w ramach przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego. Ewentualne gromadzenie środków na lokatach 
terminowych odbywać się będzie według dyspozycji zamawiającego. 
 
3.  Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak 
również ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. W przypadku łączenia, 
przekształcenia bądź utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Wykonawca 
podpisze z nimi umowy na prowadzenie obsługi bankowej na takich samych zasadach i 
warunkach, jakie zostały określone w przedmiotowym postępowaniu. 
 Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne 
umowy obsługi bankowej na warunkach będących przedmiotem niniejszego zamówienia 
publicznego, według jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą, z 
uwzględnieniem zmian wynikających ze specyfiki jednostki. 
 Zamawiający wymaga, aby bank stosował warunki podane w ofercie dotyczące opłat i 
oprocentowania środków w stosunku do jednostek organizacyjnych Gminy, które posiadają 
lub otworzą rachunki w banku w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.   
 
 



 

4. Kody Wspólnego Słownika Zamówień: 
 
66.11.00.00-4 / Usługi bankowe 
66.11.30.00-5 / Usługi udzielania kredytu 
 
5.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
 
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych 
 
7. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
 
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
9. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektrycznej. 
 
10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 
 
11. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części 
zamówienia podwykonawcom: 
 
Wykonawca nie  może powierzyć wykonanie części niniejszego zamówienia 
podwykonawcom. 
 
12. Wymagania stawiane wykonawcy: 
 
1 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
2 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
3 Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 
1.  Wymagany termin wykonania zamówienia – 60 mies. od daty podpisania umowy, 
(od 01.02.2015r do 31.01.2020r) 
  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia 
tych warunków. 
 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy Banki, którzy spełniają 
warunki, dotyczące: 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca przedłoży zezwolenie uprawniające go do 
wykonywania czynności bankowych zgodnie z przepisami z dnia 29 stycznia 1997r. Prawo 
bankowe (Dz. U. Z 2012r poz 1376 ze zam) lub inny dokument potwierdzający iż jest 
uprawniony do wykonywania czynności bankowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, a 
także dokument lub dokumenty, pełnomocnictwa z których będzie wynikało uprawnienie do 
podpisywania oferty.   



 

2)  Posiadania wiedzy i doświadczenia, 
  Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ 
 
3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 
 
Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje placówką banku (oddziałem, filią, 
punktem kasowym ) na terenie miejscowości  Lipnik lub będzie dysponował placówką banku 
i złoży oświadczenie o gotowości utworzenia placówki banku (oddziału, filii, punktu 
kasowego) na terenie miejscowości Lipnik zgodnie z załącznikiem Nr 5 do SWIZ 
 
4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej, 
 
  Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
SIWZ 
 
2. W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia 
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI 
3.Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w 
postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i 
dokumenty wg. metody spełnia/ nie spełnia 
  
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
A.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - załącznik 1 
A.2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - załącznik 2 
A.3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych - załącznik 3 
A.4) Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień 
publicznych - załącznik 4 
A.5) oświadczenie, w sprawie posiadania oddziału lub filii na terenie miejscowości Lipnik lub 
utworzenie takiej placówki, która będzie funkcjonowała co najmniej w okresie 
obowiązywania umowy  - zał nr 5 do SIWZ    
 
B. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 
zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące 
dokumenty: 
B.1) 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, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
B.2) Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień/ pełnomocnictw osób składających 
ofertę, o ile, nie wynikają z przedstawionych dokumentów rejestrowych.   
B.3) Oświadczenie o braku podstawy wykluczenia wykonawcy z postępowania na podst. 
art24 ust.1 ustawy Pzp (załącznik Nr 3 do SWIZ). 
 



 

C.1) Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności. Potwierdzające posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, opis wymaganej ustawowo koncesji, zezwolenia lub licencji. 
 
D. Postanowienia dotyczące składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
D.1) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1) składa 
dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. C.1) składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma miejsce zamieszkania lub siedzibę, potwierdzające 
odpowiednio, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia. 
 
D.2) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, wskazanych w pkt. „D.1)", 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawionych nie wcześniej niż w terminach 
określonych w pkt. „D.1)". 
 
D.3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę 
mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca 
zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z 
wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 
 
E. W przypadku, kiedy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 
zamówienia (konsorcjum / spółka cywilna), musi ona spełniać następujące warunki: 
 
E.1) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania w 
postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 
E.2) Stosowne pełnomocnictwo / upoważnienie wymaga podpisu prawnie upoważnionych 
przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć do oferty. 
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. 
E.3) Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w 
pkt A.2), A.3), A.4) 
pkt. B.1), 
dla każdego wykonawcy z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie. 
 
F. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 



 

F.1) Dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do 
podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 
F.2) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język 
polski.. 
F.3) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest 
nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. 
  
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami. 
 
1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych: 
1) Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i 
wykonawcy przekazują pisemnie. Pisma do zamawiającego należy kierować na: fax nr 
(15)869 17 54 
Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej: 
 
2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami 
1) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami 
jest: 
stanowisko  Skarbnik Gminy 
imię i nazwisko  Teresa Kwiatkowska   
tel.   015 869 17 40  
fax.    015 869 17 54  
w terminach  godz. pomiędzy 7:15 a 15:15 
 
2) Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną jest: 
stanowisko  Zastępca Wójta Gminy 
imię i nazwisko Rafał Smoliński  
tel.   015 869 17 40   
fax.    015 869 17 54   
w terminach  w godzinach pracy zamawiającego 7:15 a 15:15 
 
3. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
1) wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie 
wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie 
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2). 
 
2) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy 
odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających 
zachowania pisemności postępowania. 
 
4. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 



 

1) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym 
zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie 
internetowej Strona www.bip.lipnik.pl 
2) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, 
jak również pytania wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie 
prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały 
nowemu terminowi. 
3) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie 
głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie 
termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione 
zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych. 
4) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o 
zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający 
zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Strona 
www.bip.lipnik.pl 
 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
IX. Termin związania ofertą 
 
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania 
ofert. 
3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania 
ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
1. Przygotowanie oferty: 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą 
wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, 
zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga 
załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i 
inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi 
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 



 

7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ 
osób podpisującej ofertę. 
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
 
2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty 
gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne): 
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a 
pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami 
ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z 
wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty. 
3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie 
lub przez upoważnionego przedstawiciela. 
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 
odpowiedzialność za wykonanie umowy. 
5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie 
wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy 
zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych 
wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została 
zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 
6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt. VI „Wykaz oświadczeń lub 
dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków 
udziału w postępowaniu" pkt. F w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania 
oferty wspólnej. 
 
3. Sposób zaadresowania oferty: 
1) Obowiązkiem wykonawcy jest złożenie oferty w sposób gwarantujący zachowanie 
poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert 
(nieprzejrzysta, zamknięta koperta) 
2) Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego 
na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem 
wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący: 
  
„Oferta - Obsługa bankowa budżetu Gminy Lipnik i gminnych jednostek 
organizacyjnych " 
nie otwierać przed 23.12.2014, godz. 10:15 otwarcia ofert" 
 
3) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego 
oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji. 
4. Postanowienia dotyczące prowadzenia przez Zamawiającego wyjaśnień w toku badania i 
oceny ofert: 
1) Zamawiający może wezwać wykonawców do uzupełnienia odpowiednich oświadczeń 
lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub 
potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 
wymagań określonych przez zamawiającego, lub pełnomocnictw, jeżeli spełnione zostaną 
przesłanki określone w art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 
Uzupełniane oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub 



 

roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w 
którym upłynął termin składania ofert. 
2) Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia zwróci się do wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie 
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. 
3) Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli 
dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia. 
4) Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących 
powiązań w zakresie grupy kapitałowej istniejących między wykonawcami, w celu ustalenia, 
czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu. 
 
XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert 
 
1. Oferty należy składać do dnia: 23.12.2014  do godz. 10:00 składania ofert 
 w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy Lipnik 
Lipnik 20 
27-540 Lipnik 
Pokój nr 19 - sekretariat 
2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 
Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej. 
 
3. Oferty zostaną otwarte dnia:  23.12.2014 , o godz. 10:15 otwarcia ofert w siedzibie 
zamawiającego. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
 1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i 
słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje. 
 
2.  Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. 
 
 3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen. 
 
4. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą). 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, 
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami zamawiającego. 
 



 

2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość 
punktów ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - 
proporcjonalnie do parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na 
podstawie opisanych kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu 
kryteria oceny ofert przedstawione poniżej 
 
KRYTERIA OCENY OFERT 
1. Kryterium nr 1 
    Opłata za otwarcie rachunku bankowego – 5 pkt 
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Gdzie: 

1KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
       NC  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
      OBC  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
2. Kryterium nr 2 
    Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku bieżącego - 10 pkt 
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Gdzie: 

2KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
       NC  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
      OBC  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
3. Kryterium nr 3 

Miesięczna opłata za prowadzenie rachunku pomocniczego - 10 pkt 
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Gdzie: 

3KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
       NC  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 

      OBC  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
 

4. Kryterium nr 4 
Opłata za wykonanie przelewu wewnątrz bankowego - 10 pkt 
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Gdzie: 

4KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
       NC  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
      OBC  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
5. Kryterium nr 5 

Opłata za realizację przelewu do innych banków – 10pkt 
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Gdzie: 

5KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 
       NC  - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu 
      OBC  - cena zaoferowana w ofercie badanej 
 
6. Kryterium nr 6 
    Wysokość oprocentowania środków na rachunku bankowym - 55 pkt 
           

506 x
CN
CoBKC 

(max liczba punktów w ocenionej pozycji)   
 

Gdzie: 
6KC – ilość punktów przyznanych Wykonawcy 

       NC  - najwyższe zaoferowane oprocentowanie , spośród wszystkich ofert nie 
podlegających odrzuceniu 
      OBC  - wysokość oprocentowania badanej oferty 

 
Maksymalna łączna ilość punktów jaka może uzyskać Wykonawca wynosi 100 pkt według 
poniższej formuły: 
KC = KC1 +KC2 +KC3 +KC4 +KC5 +KC6 
O wyborze najkorzystniejszej  oferty decydować będzie łączna ilość punktów (KC)  
przyznanych Oferentowi    
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. Przy wyliczaniu ilości 
punktów w poszczególnych kryteriach wynik liczony będzie do dwóch miejsc po przecinku. 
6. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia 
zostanie powierzona wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 



 

7. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej 
w niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 
zamówienia przepisami prawa. 
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. 
2. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej 
wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
punktacją przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację. 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało 
miejsce, 
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy. 
4. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
1) zamieszczone w siedzibie zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń, 
2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.lipnik.pl  
5. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający 
zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 
ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 
6. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na 
wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten 
sam przedmiot zamówienia. 
6. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej: 
1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną. 
2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 
oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie, 
3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie 
odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie 
umowy przed upływem ww. terminów. 
7. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę. 
8. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie 
uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 
pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z 
przesłanek unieważnienia postępowania. 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 



 

 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
oraz danych zawartych w ofercie. Projekt umowy sporządzi Wykonawca i przedstawi 
Zamawiającemu do uzgodnienia 
2. Zostanie zawarta umowa z Gminą Lipnik na wykonywanie bankowej obsługi budżetu 
Gminy. Umowa ta będzie zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot 
zamówienia. 
3. Z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Gminy zostaną zawarte odrębne 
umowy na obsługę bankową na warunkach będących podmiotem zamówienia według 
jednolitego wzoru umowy ustalonego z wybranym Wykonawcą z uwzględnieniem zmian 
wynikających ze specyfiki jednostki. 
4. Umowa zostanie zawarta na okres od 1.02.2015 r do 31.01.2020 r. 
5. W całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych jak również 
ilość jednostek organizacyjnych może ulec zmianie. 
6. Opłaty, dodatkowe usługi, stałe marże ujęte w ofercie obowiązują przez cały okres 
trwania umowy. 
7. Opłaty Wykonawca pobiera z rachunku zamawiającego i z rachunków poszczególnych 
jednostek organizacyjnych Gminy. 
8. Kapitalizacja odsetek następuje w okresach miesięcznych. 
9. Bank realizuje dyspozycje posiadacza rachunku podpisane przez osoby upoważnione 
do dysponowania rachunkami wymienionymi w „Kartach wzorów podpisów” 
10. Bank ponosi odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub 
nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. 
Strony ustalają karę umowną w wysokości 0.15 % od kwoty operacji bankowej zrealizowanej 
nieterminowo lub nieprawidłowo za każdy dzień przekroczenia terminu nieprawidłowej 
realizacji dyspozycji. 
11. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie usługi 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od podjęcia wiadomości o 
tych okolicznościach w takim przypadku wykonawca może żądać wynagrodzenia należącego 
z tytułu wykonania części umowy. 
12. Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy/Banku, SIWZ dotyczące niniejszego 
zadania. 
13. W sprawach związanych z wykonaniem umowy spory rozstrzygał będzie sąd 
właściwy dla siedziby zamawiającego. 
14. Zmiany bądź uzupełnienia umowy mogą nastąpić tylko w formie pisemnej. 
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w 
uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku 
naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji 



 

uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych. 
3. W przypadku: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie 
przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku 
uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona 
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców. 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające 
wniesienie odwołania. 
5. Odwołanie wnosi się w terminie: 
1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę 
jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub 
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia 
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego - Strona www.bip.lipnik.pl 
7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 
postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć 
termin składania ofert. 
8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu 
związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą 
orzeczenia. 
9. Kopię odwołania zamawiający: 
1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia, 
2) zamieści również na stronie internetowej - Strona WWW, jeżeli odwołanie dotyczy 
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, 
wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 
10. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od 
dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 
uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. 
11. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby 
Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego 
kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 
12. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie 
zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania. 
13. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 
odwoławczego przysługuje skarga do Sądu. 
14. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI 
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 



 

 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od 
chwili ich otwarcia, w trakcie prowadzonego postępowania, za wyjątkiem dokumentów 
stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz 
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. 
 
3. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
1) zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku 
2) zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów 
3) udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika 
zamawiającego 
4) wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert za 
pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu 
5) udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin 
jego pracy - urzędowania 
 
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 
 
XIX. Załączniki 
 
Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji: 
 
1. Formularz ofertowy wykonawcy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  

- załącznik nr 1 
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust. 1 Prawa 
zamówień publicznych - załącznik 2 
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia   
z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych – załącznik nr 3 
4. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej z art. 26 ust. 2d Prawa zamówień publicznych - 
załącznik  nr 4 
5. Oświadczenie, w sprawie posiadania oddziału lub filii na terenie miejscowości Lipnik lub 
utworzenie takiej placówki, która będzie funkcjonowała co najmniej w okresie 
obowiązywania umowy  - zał nr 5  
 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik zamawiającego 
 
 
 
 
 


