
Ogłoszenie nr 506284-N-2020 z dnia 2020-01-27 r.  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej: Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków 

pomocniczych i projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego  
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
Nie  
 
Nazwa projektu lub programu  
 
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, 
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje 
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych  
Nie  
 
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o 
których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy 
chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
Nie  
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania  
Nie  
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
Nie  
 
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy 
ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej  
Nie  
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:  
Informacje dodatkowe:  
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, krajowy numer identyfikacyjny 
58444840000000, ul. ul. Warszawska  42404 , 21-560  Międzyrzec Podlaski, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. , 
e-mail spzozmc@interia.pl, faks .  
Adres strony internetowej (URL): www.spzozmc.pl  
Adres profilu nabywcy:  
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, 
które nie są ogólnie dostępne  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):  
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):  
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w 
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim 
zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie 
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na 
rzecz pozostałych zamawiających):  
 
I.4) KOMUNIKACJA:  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem 
(URL)  
Nie  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/  
 
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia  



Nie  
https://spzozmc.pl/category/zamowienia-publiczne/  
 
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem  
Nie  
 
 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:  
Elektronicznie  
Nie  
adres  
 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:  
Nie  
Inny sposób:  
 
Adres:  
 
 
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 
ogólnie dostępne  
Nie  
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków 
pomocniczych i projektowych wraz z kredytem odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Międzyrzecu Podlaskim  
Numer referencyjny: 2/2020/PN  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny  
Nie  
 
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi  
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  
 
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:  
1  
 
 
II.4) 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: Przedmiotem zamówienia jest 
usługa prowadzenia rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych i projektowych wraz z kredytem 
odnawialnym w rachunku bieżącym na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Międzyrzecu Podlaskim w wysokości do 3 000 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie bieżącej płynności 
finansowej Szpitala. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego 
polegająca na: 1) otwarciu i prowadzeniu jednego rachunku bieżącego wraz z kredytem odnawialnym w 
rachunku w wysokości do limitu 3 000 000,00 zł; 2) otwarciu i prowadzeniu (10) dziesięciu rachunków 
pomocniczych oraz możliwość otwierania i prowadzenia dodatkowych rachunków pomocniczych; 3) 
wykonywaniu operacji gotówkowych na rachunku bieżącym oraz pomocniczych (wpłaty, wypłaty)- bez opłat; 4) 
udostępnieniu elektronicznego systemu obsługi kont bankowych przez Internet z wykorzystaniem bezpiecznej 
transmisji danych wraz z bezpłatną instalacją systemu u Zamawiającego i bezpłatnym szkoleniem w zakresie 
obsługi pracowników Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy; 5) dokonywaniu operacji 



związanych z krajowym obrotem bezgotówkowym na kontach, w tym także: - rozliczanie masowych płatności – 
współpracującą z programem księgowym stosowanym przez Zamawiającego. Płatności masowe dotyczyć będą 
wypłat wynagrodzeń pracowników (liczba pracowników - ok. 250), - możliwość elektronicznego odbioru 
wyciągów bankowych z rachunków bankowych, w tym udostępnienie możliwości drukowania u Zamawiającego 
wyciągów z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i historię operacji z całego 
okresu obowiązywania umowy przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – bez opłat, - wyciągi 
bankowe przekazywane w formie pliku elektronicznego muszą spełniać wszelkie cechy dowodu księgowego, 
oraz zawierać klauzulę, że w związku z art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., 
poz. 2187 ze zm.) dokument jest wydrukiem i nie wymaga dodatkowego podpisu oraz stempla bankowego, - w 
przypadku braku możliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów elektronicznych z 
powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie banku, opłata za przelew na 
rachunek innych klientów złożony w formie papierowej równa będzie opłacie za przelew w wersji 
elektronicznej, 6) przyjmowanie wpłat gotówkowych na własny rachunek – bez opłat, 7) wypłata gotówkowa z 
własnego rachunku – bez opłat, 8) wydawanie blankietów czeków gotówkowych – bez opłat, 9) 
oprocentowanie stanu wolnych środków na rachunku bieżącym i na rachunkach pomocniczych oparte na 
stawce WIBID 1 M i współczynniku określonym w ofercie banku, nie niższy niż 0,6% stałym w okresie trwania 
umowy. 10) udzielenie kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do limitu 3.000.000,00 zł na finansowanie 
bieżących potrzeb obrotowych w okresie od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. Zleceniodawca 
wykorzystywać będzie kredyt w formie bezgotówkowej poprzez realizację dyspozycji w ciężar rachunku 
bieżącego w okresie trwania umowy, przy czym każda wpłata środków na rachunek bieżący Zleceniodawcy 
odnowi o kwotę dokonanej wpłaty kredyt możliwy do wykorzystania w tym okresie. Zleceniodawca 
zobowiązuje się dokonać spłaty kredytu w terminie do ostatniego dnia trwania umowy. 11) wyznaczeniu 
przedstawiciela Wykonawcy (tzw. opiekuna Zamawiającego), który będzie odpowiedzialny za kontakt z 
Zamawiającym drogą elektroniczną, tj. za pośrednictwem e-maila. 2. Warunki zamówienia. 1) W terminie do 7 
dni od daty zawarcia umowy bank zapewni elektroniczny system obsługi kont w siedzibie zamawiającego wraz z 
nieodpłatną/ym: - instalacją systemu u posiadacza rachunku, - szkoleniem w zakresie obsługi systemu. Termin 
uruchomienia elektronicznego systemu obsługi kont nie może być dłuższy niż 7 (siedem) dni od daty zawarcia 
umowy. Wykonawca zapewni: - bezpłatny serwis oprogramowania, przekazywanie i instalowanie wersji 
aktualizacyjnych, - bezpłatne usuwanie awarii niezwłocznie w możliwie najkrótszym czasie. 2) Zamawiający 
zastrzega sobie prawo zmiany terminarza uruchomienia kredytu bez dodatkowych opłat lub prowizji, a także 
możliwość wykorzystania mniejszej kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty części lub całości kredytu, bez 
ponoszenia dodatkowych opłat i prowizji (np. prowizja rekompensacyjna). Odsetki naliczane będą od kwoty 
zadłużenia pozostałego do spłaty. 3) Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 
1M z każdego dnia, powiększone o marżę zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie. 4) Marża Wykonawcy 
jest stała w okresie kredytowania/obowiązywania umowy kredytu. 5) Bank będzie naliczał odsetki od 
wykorzystanego kredytu za rzeczywistą liczbę dni wykorzystania kredytu przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 
Bank będzie pobierał odsetki w ostatnim dniu kalendarzowym każdego miesiąca, a ostatnie w ostatnim dniu 
trwania umowy. W przypadku, gdy dzień płatności odsetek i raty kredytu nie jest dniem roboczym, płatność 
dokonywana jest w ostatnim dniu roboczym miesiąca. 6) Zamawiający w zakresie kredytu nie przewiduje, 
oprócz prowizji przygotowawczej, żadnych innych prowizji bankowych albo innych opłat z tytułu wykonywania 
umowy, w szczególności prowizji/opłat od zaangażowania niewykorzystanych środków, obsługi umowy 
kredytu, (w tym z tytułu wysyłania zawiadomień, wystawiania zaświadczeń), itp. 3. Zamawiający zastrzega 
sobie, że w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od zamawiającego (np. odwołania) termin 
rozpoczęcia realizacji umowy może zostać przesunięty. 4. W celu zapewnienia porównywalności ofert, tylko w 
celu sporządzenia ofert, należy przyjąć: Ilość rachunków bieżących - 1 Ilość rachunków pomocniczych - 10 Ilość 
elektronicznych przelewów na rachunki do banku Wykonawcy 2 000 szt. rocznie Ilość elektronicznych 
przelewów na rachunki do innego banku 4 000 szt. rocznie Ilość elektronicznych przelewów masowych do 
różnych banków 50 szt. rocznie Ilość wpłat gotówkowych na rachunki bankowe 200 szt. rocznie Wartość wpłat 
gotówkowych na rachunki bankowe 350 000 zł rocznie Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym 3.000.000 zł - 
stawkę WIBOR 1M z dnia 31 grudnia 2019 roku, tj. 1,63% - stawkę WIBID 1M z dnia 31 grudnia 2019 roku tj. 
1,43% - uruchomienie kredytu w całej wysokości 3.000.000,00 zł w dniu 1 marca 2020 roku i spłata 
jednorazowo w dniu 31 grudnia 2021 roku. Dane określone w punkcie 3.4.4 wynikają z szacunków. Bank nie 
może zgłaszać roszczeń z tytułu innego niż przedstawiono kształtowania się operacji. Bank nie może też 
zgłaszać roszczeń w przypadku, gdy wykorzystanie kredytu będzie inne niż przyjęte do sporządzenia oferty. 
Zabezpieczenie kredytów: 1) weksel własny in blanco kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową 2) przelew 
wierzytelności z umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia, 
Uwaga: Wierzytelności z umów na udzielenie świadczeń zdrowotnych zawartych z NFZ są wolne od 
zabezpieczeń przez inne banki. 3) poręczenie organu założycielskiego. Przedmiot zamówienia według 
Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: KOD CPV – 66110000-4 Usługi bankowe Dodatkowe kody CPV: 
Usługi udzielania kredytu 66113000-5 Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy, 
odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia jest na tyle 
szczegółowy, że bez względu na fakt, kto będzie wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą 
zaoferowane ceny (tzn. przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany - identyczny, niezależnie od tego, który z 
wykonawców go wykona). W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są 



ponoszone koszty cyklu życia, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. W związku z powyższym 
zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jedynego kryterium wyboru oferty 
najkorzystniejszej.  
 
II.5) Główny kod CPV: 66110000-4  
Dodatkowe kody CPV:  

Kod CPV 

66113000-5 

 
 
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):  
Wartość bez VAT:  
Waluta:  
 
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna 
wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)  
 
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 
pkt 3 ustawy Pzp: Nie  
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o 
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:  
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa 
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:  
miesiącach:    lub dniach:  
lub  
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-12-31  
 
II.9) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 
odrębnych przepisów  
Określenie warunków: kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, tzn. posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Polski, w 
zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w przypadku gdy jest wymagane przepisami prawa. Warunek 
powyższy spełnią wykonawcy, którzy wykażą posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności na terenie 
Polski, w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 
Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), 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.  
Informacje dodatkowe  
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  
Informacje dodatkowe  
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa  
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie  
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o 
kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:  
Informacje dodatkowe:  
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA  
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp  
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia 
określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)  
 
 
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)  
 
 
 
 



III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE 
PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA 
SELEKCJI  
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  
Tak  
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji  
Nie  
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 3 USTAWY PZP:  
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 1 USTAWY PZP  
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:  
 
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 
1 PKT 2 USTAWY PZP  
1) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia 
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 2) Dokumentu określającego zasady reprezentacji oraz osoby 
uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (podpisania umowy), (jeżeli nie wynikają one z innych dokumentów 
załączonych do oferty). 3) Aktualne zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych zgodnie z 
ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) 4) Koncesję, zezwolenie, 
licencję potwierdzającą, że wykonawca posiada uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej 
wynikające z ustawy Prawo bankowe (działalność bankowa).  
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)  
SEKCJA IV: PROCEDURA  
IV.1) OPIS  
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony  
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:  
Nie  
Informacja na temat wadium  
 
 
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:  
Nie  
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  
 
 
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów 
elektronicznych:  
Nie  
Informacje dodatkowe:  
 
 
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:  
Nie  
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  
 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  
 
 
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu  
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)  
Liczba wykonawców    
Przewidywana minimalna liczba wykonawców  
Maksymalna liczba wykonawców    



Kryteria selekcji wykonawców:  
 
 
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:  
Umowa ramowa będzie zawarta:  
 
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  
 
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:  
 
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów 
elektronicznych:  
 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert 
w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  
 
 
IV.1.8) Aukcja elektroniczna  
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, 
negocjacje z ogłoszeniem) Nie  
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  
 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:  
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  
 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki 
będzie termin ich udostępnienia:  
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:  
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich 
wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):  
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w 
zakresie połączeń:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:  
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:  
 
Czas trwania:  
 
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  
IV.2.2) Kryteria  

Kryteria Znaczenie 

Cena brutto oferty  100,00 

 
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)  
Tak  
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne  
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem  
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  
 
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez 



przeprowadzenia negocjacji  
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:  
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  
 
Informacje dodatkowe  
 
 
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego  
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  
 
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 
rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  
 
Wstępny harmonogram postępowania:  
 
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:  
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:  
 
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego  
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać 
wszystkie oferty:  
 
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie 
kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 
Informacje dodatkowe:  
 
IV.4) Licytacja elektroniczna  
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:  
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:  
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania 
techniczne urządzeń informatycznych:  
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:  
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:  
Czas trwania:  
 
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:  
Data: godzina:  
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:  
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  
 
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  
 
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:  
 
Informacje dodatkowe:  
IV.5) ZMIANA UMOWY  
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru wykonawcy: Tak  
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:  
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę według wzoru umowy 
Wykonawcy, który uwzględni zapisy zawarte w SIWZ oraz istotne postanowienia umowy. Zamawiający 
dodatkowo wskazuje, że jeśli wykonanie umowy będzie wiązało się z przetwarzaniem danych osobowych 
zostanie zawarta odrębna umowa pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą uwzględniająca wymagania 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dopuszcza się zmiany warunków umowy w przypadku: -w trakcie 
trwania umowy ceny związane z przedmiotem zamówienia ulegną obniżeniu tj. nastąpi obniżenie 
oprocentowania kredytu, marży banku, po uprzednim uzgodnieniu i zaakceptowaniu przez obie strony umowy 



kredytowej, -wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem 
podmiotowym stron -zmiany formy zabezpieczenia spłaty udzielonego kredytu, po uprzednim uzgodnieniu i 
zaakceptowaniu przez obie strony umowy kredytowej, -zmiany umowy są konieczne na skutek działania 
organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania decyzji albo innych aktów władczych lub 
nadzorczych, związanych z realizacją umowy.  
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  
 
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  
 
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:  
Data: 2020-02-04, godzina: 10:00,  
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg 
nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  
 
Wskazać powody:  
 
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  
>  
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)  
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 
środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie  
IV.6.5) Informacje dodatkowe:  
 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH  
 
 
 
 

 


