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1. ZAMAWIAJ ĄCY
Szpital  Neuropsychiatryczny im. Prof.  M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej w Lublinie ul. Abramowicka 2, 20-442 Lublin

Tel.:  (081)  7443061,  fax:  (081)  7441079,  NIP:  9462160056,  REGON:  431019046,  KRS
0000004020, Godziny pracy: 7.00 -14.35

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
2.1.Postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone  jest  w  trybie  przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(t.j .Dz. U. z 2010 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

2.2. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego – art.  10 ust.1 oraz art.  39-46 Prawa
zamówień publicznych.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1.  Przedmiotem zamówienia jest  usługa prowadzenia dla Szpitala Neuropsychiatrycznego im.
Prof.  M.  Kaczyńskiego  SPZOZ  rachunku  bieŜącego  oraz  trzech  rachunków  pomocniczych
(depozytowego,  depozytu  zablokowanego oraz  rachunku ZFŚSoc)  z  kredytem odnawialnym w
rachunku bieŜącym w złotych polskich w wysokości do limitu 2 000 000,00 (słownie: dwa miliony
złotych). 

3.2. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi pełna obsługa bankowa Zamawiającego:
1)  otwarcie  i  prowadzenie  jednego  rachunku  bieŜącego  wraz  z  kredytem  odnawialnym  w
rachunku w wysokości do limitu 2 000 000,00 zł;
2)  otwarcie  i  prowadzenie  trzech  rachunków  pomocniczych  (depozytowego,  depozytu
zablokowanego oraz rachunku ZFŚSoc);
3) wykonywanie  operacji  gotówkowych  na  rachunku  bieŜącym  i  pomocniczych  (wpłaty,
wypłaty)- bez opłat;
4) dostarczanie do siedziby Zamawiającego gotówki na uzupełnienie pogotowia kasowego, raz
w  tygodniu  po  uprzednim  zgłoszeniu  potrzeby  przez  Zamawiającego  dokonanym  z
jednodniowym wyprzedzeniem- bez opłat;
5) zapewnienie przez bank usługi typu home - banking wraz z bezpłatną instalacją systemu u
Zamawiającego i bezpłatnym szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego, w
terminie 14 dni od daty zawarcia umowy;
6)  w  przypadku  braku  moŜliwości  wykonania  dyspozycji  płatniczych  za  pośrednictwem
systemów elektronicznych z powodu awarii systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego
po stronie banku, opłata za przelew na rachunek innych klientów złoŜony w formie papierowej
równa będzie opłacie w wersji elektronicznej,
7) uznawanie i obciąŜanie rachunków bankowych w dniu operacji,
8) moŜliwość elektronicznego sposobu odbioru wyciągów bankowych z rachunków bankowych,
w tym udostępnianie moŜliwości drukowania u Zamawiającego wyciągów  z rachunków poprzez
system  bankowości  elektronicznej,  wgląd  w  stan  i  historię  operacji  przeprowadzanych  na
własnym rachunku bankowym – bez opłat;
9) wydawanie na wniosek Zamawiającego ksiąŜeczek czeków gotówkowych – bez opłat,
10)dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych -  bez opłat;
11) udzielenie kredytu w rachunku bieŜącym do limitu 2 000 000,00 (słownie:  dwa miliony
złotych) w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy;
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12) odsetki będą naliczane od  wykorzystanej kwoty kredytu,
13)  wyznaczenie  przedstawiciela  wykonawcy  (tzw.  opiekuna  zamawiającego),  który  będzie
odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną.

3.3.  Oprocentowanie  środków  gromadzonych  na  rachunku  bieŜącym  oraz  rachunkach
pomocniczych (depozytowym, depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc) oparte będzie na średniej
stawce WIBID 1M z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o wskaźnik banku; 
3.4.Zamawiający  nie  będzie  ponosił  opłat  za  prowadzenie  4  rachunków  tj,  bieŜącego,
depozytowego, depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc;
3.5.Odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieŜącym pobierane będą wg
zmiennej  stawki  procentowej  na  bazie  średniej  stawki  WIBOR  1M  z  ostatniego  miesiąca
poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej raty odsetkowej powiększonej o stałą  marŜę banku.
3.6. Zamawiający upowaŜnia Bank do pobierania z rachunku bankowego naleŜnych opłat i prowizji
za  wykonywanie  czynności  bankowych w wysokości  określonej  w  ofercie.  Nie  dopuszcza się
stosowania wyŜszych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej niŜ podane w
ofercie przez cały okres trwania umowy. 
3.7. Zabezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieŜącym będzie stanowiło:
-weksel własny in blanco,
-pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego, 
-  cesja wierzytelności  z umów z NFZ o wartości  nie mniejszej niŜ  3 mln zł,  pod warunkiem
udzielenia przez Dyrektora  Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ pisemnej zgody na cesję w
tej kwocie.

Kod CPV 66110000-4 usługi bankowe, 66113000-5 usługi udzielania kredytu.

4.TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Okres prowadzenia rachunku bieŜącego oraz trzech rachunków pomocniczych (depozytowego,
depozytu zablokowanego oraz rachunku ZFŚSoc.) z kredytem odnawialnym w rachunku bieŜącym
wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

5.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
O udzielenia zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

5.1.spełnią  warunki  udziału  w  postępowaniu,  o  których  mowa w  art.  22  ust.1  ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, dotyczące:

5.1.1. posiadania uprawnień  do wykonywania określonej  działalności  lub czynności,  jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania
określonej działalności lub czynności.

Warunek  powyŜszy  spełnią  wykonawcy,  którzy wykaŜą  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. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w
przypadku określonym w art.  178 ust 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający
rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo Bankowe. 
Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.1. zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie
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spełnia na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt 6.1.1. SIWZ.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.1.Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.1.
zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą  spełnia  - nie spełnia  na podstawie oświadczenia
wyszczególnionego w pkt 6.1.1. SIWZ.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.1. zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia
na podstawie dokumentów wyszczególnionych w pkt 6.1.1. SIWZ.

5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.2.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.2.  zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia
na podstawie oświadczenia wyszczególnionego w pkt 6.1.2. SIWZ.

5.1.3. dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do
wykonania zamówienia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.3. 

Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.3.  zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia
na podstawie  oświadczenia wyszczególnionego w pkt 6.1.2. SIWZ.

5.1.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i
finansowej.

Zamawiający nie skonkretyzował warunku z punktu 5.1.4.Ocena spełniania warunku z pkt 5.1.4.
zostanie  dokonana zgodnie z formułą spełnia  - nie spełnia na podstawie oświadczenia
wyszczególnionego w pkt 6.1.2. SIWZ.

5.2 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Ocena spełniania warunku z pkt 5.2 zostaje dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia  - nie
spełnia na podstawie dokumentów lub oświadczeń wyszczególnionych w pkt 6.2 SIWZ.

6.WYKAZ  O ŚWIADCZE Ń  I  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJ Ą  DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU

6.1. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  Zamówień  Publicznych  zamawiający  Ŝąda
następujących dokumentów:

6.1.1. Zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Polski, w zakresie objętym przedmiotem
zamówienia, w przypadku gdy jest wymagane przepisami prawa

6.1.2.Oświadczenia z art. 22 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
(załącznik nr 2 do siwz).

6.2. W  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  z postępowania  o  udzielenie
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zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zamawiający
Ŝąda następujących dokumentów:

6.2.1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ)

6.2.2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku
do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.

6.2.3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,  Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności, lub  wstrzymanie  w  całości
wykonania  decyzji  właściwego  organu  –  wystawionego  nie  wcześniej  niŜ  3  miesiące  przed
upływem terminu składania ofert.

6.2.4. Aktualnego  zaświadczenia  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzającego,  Ŝe  wykonawca  nie  zalega  z
opłacaniem  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenia,  Ŝe  uzyskał
przewidziane  prawem  zwolnienie,  odroczenie  lub  rozłoŜenie  na  raty  zaległych  płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6.2.5. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,  zamiast dokumentów o których mowa w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4.SIWZ, składa dokument
lub  dokumenty  wystawione  w  kraju,  w  którym  ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, Ŝe:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo
Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności,
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie  orzeczono wobec  niego zakazu ubiegania  się  o  zamówienie;  Dokumenty o których
mowa w punkcie 6.2.5. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.5 podpunkcie b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyŜej zastępuje się je dokumentami
zawierającymi oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
zamieszkania osoby lub kraju , w  którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

6.4. Ponadto do oferty naleŜy dołączyć:

6.4.1.Oferta (załącznik nr 1 do siwz).
6.4.2.Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę upowaŜniające je do podejmowania zobowiązań
w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają one z przepisów prawa lub innych
dokumentów.
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6.4.3.Umowa spółki cywilnej – jeŜeli Wykonawca jest spółką cywilną.

7. INFORMACJE  O  SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA  SI Ę  ZAMAWIAJ ĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW

7.1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
7.2.W  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz
informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faxem, niezwłocznie potwierdzonym w formie
pisemnej. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej  niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń,
wniosków, zawiadomień lub informacji.

7.3.W przypadku braku potwierdzenia  otrzymania wiadomości  przez wykonawcę,  zamawiający
domniemywa, iŜ pismo wysłane przez zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę
zostało mu doręczone w sposób umoŜliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią pisma.

7.4. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem naleŜy kierować na adres:

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ul. Abramowicka 2
20-448 Lublin

fax: 81/7441079

7.5. Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
− Henryka Kwietniewska– Główny Księgowy
− Agnieszka Piotrowska - spec. ds. zam. pub. 

7.6. Wykonawca moŜe zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień zgodnie z
art 38 ust 1 pkt 3 oraz art. 38 ust 1a i 1b ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
7.7. Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  przekazuje  wykonawcom,  którym
przekazał specyfikację  istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.  Treść
wyjaśnień jest udostępniona na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

7.8.W uzasadnionych  przypadkach  zamawiający  moŜe  przed  upływem  terminu  składania  ofert
zmienić  treść  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia.  Dokonaną   zmianę  specyfikacji,
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia i udostępnia ją na stronie internetowej: www.snzoz.lublin.pl

8.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM
Nie dotyczy

9.TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą
Wykonawcy pozostają związani złoŜoną przez siebie ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu
do składania  ofert.  Wykonawca samodzielnie  lub na wniosek  zamawiającego moŜe przedłuŜyć
termin związania ofertą zgodnie z art. 85 ust.2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
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10.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
10.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim. Oferta i wszelkie oświadczenia muszą
zawierać: nazwę i adres wykonawcy /pieczątkę nagłówkową/ oraz podpis i pieczątkę imienną osoby
upowaŜnionej do występowania w imieniu wykonawcy
10.2. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający
moŜliwości dekompletacji zawartości oferty.
10.3. Wszystkie dokumenty oferty powinny być napisane na maszynie do pisania, komputerze,
tuszem lub ręcznie atramentem niezmywalnym.
10.4. Dopuszcza się składanie kopii dokumentów np.: w formie odbitek kserograficznych.
Wszystkie strony kopii dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę (w przypadku kopiowania obustronnego – obie strony).
10.5. W przypadku przedstawienia przez wykonawcę nieczytelnej lub budzącej wątpliwości, co
do jej prawdziwości kserokopii dokumentu, Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
10.6. Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń
woli w imieniu wykonawcy lub pełnomocników umocowanych do występowania w jego imieniu.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty.
10.7. Wszystkie wpisy lub poprawki powinny być dodatkowo parafowane przez tę samą osobę
lub osoby posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy
10.8. Oferta cenowa winna być oparta na wzorze druku stanowiącym załącznik numer 1 do
specyfikacji. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić formularz wpisując cenę zarówno liczbowo
jak i słownie. Brak wypełnienia ceny powoduje niewaŜność oferty.
10.9. Wszystkie pola i pozycje załączników winny być wypełnione, a w szczególności muszą
zawierać wszystkie wymagane informacje i dane. Nie dopuszcza się składania alternatywnych, co
do treści dokumentów.
10.10. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
10.11. Koszt sporządzenia oferty ponosi Wykonawca.
10.12. Opakowania i oznakowanie ofert:
-oferta winna być składana w zamkniętej kopercie, w sposób gwarantujący zachowanie poufności
jej treści zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.
-na opakowaniu naleŜy umieścić nazwę i adres ZAMAWIAJĄCEGO: 

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Lublinie ul. Abramowicka 2
z dopiskiem:

Oferta – usługa prowadzenia rachunku bieŜącego

SzNSPZOZ.N-ZP-372-34/10

10.13. Wykonawca moŜe przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę, pod
warunkiem pisemnego powiadomienia  zamawiającego o  wprowadzonej  zmianie lub  wycofaniu
oferty. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złoŜone według takich samych zasad jak
składana oferta odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”. Oferta zmieniająca wcześniej
złoŜoną  ofertę  musi  jednoznacznie  wskazywać,  które  postanowienia  oferty  są  zmienione.
Wykonawca  moŜe  wycofać  juŜ  złoŜoną  ofertę,  tylko  przed  upływem terminu  składania  ofert.
Zamawiający  moŜe  wydać  ofertę  Wykonawcy,  tylko  na  podstawie  pisemnego  Ŝądania  zwrotu
oferty,  złoŜonego przez osobę  upowaŜnioną  ze strony Wykonawcy do dokonania tej  czynności.
UpowaŜnienie do wycofania oferty, musi być załączone do Ŝądania zwrotu oferty.
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10.14. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.:

-  wszystkie  dokumenty  w  prowadzonym  postępowaniu  są  jawne,  z  wyjątkiem  informacji
zastrzeŜonych przez składającego.
- dokumenty niejawne (zastrzeŜone) powinny być umieszczone na końcu oferty i oznaczone jako
„ZASTRZEśONE”.
- nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŜeli wykonawca nie później niŜ w terminie składania ofert,
zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane.

11.MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

11.1. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać w terminie do dnia 9 sierpnia 2010 roku do godz. 9.00 w Kancelarii Szpitala
- 20-442  Lublin, ul. Abramowicka 2. Za oferty złoŜone w terminie uznaje się te, które znajdą się w
siedzibie zamawiającego w Kancelarii Szpitala do godz. 9:00.

Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty przesłane drogą pocztową, których opakowanie
zostało naruszone (traktowane jako odtajnione) oraz oferty złoŜone po terminie będą  zwrócone
Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

11.2. Termin i miejsce otwarcia ofert
11.2.1 Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu  9 sierpnia 2010 roku o godz. 9.30 w siedzibie
Zamawiającego tj. Lublin ul. Abramowicka 2 (w Sali Konferencyjnej Szpitala).

11.2.2 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.

11.2.3. Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe
informacje  dotyczące  ceny,  terminu  wykonania  zamówienia,  okresu  gwarancji  i  warunków
płatności zawartych w ofertach. Informacje zawarte w pkt. 11.2.2. i  11.2.3. przekazane zostaną
niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

12.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
12.1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania i koszty związane z wykonaniem przedmiotu
zamówienia, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT. 

12.2. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Z 2002 r. Nr 97,
poz.  1050,  z  2002 r.  Nr  144,  poz.  1204 oraz  z 2003 r.  Nr  137,  poz.  1302),  cena wykonania
zamówienia  obejmuje  wszystkie  elementy  składowe,  za wykonanie  których  Zamawiający  jest
zobowiązany Wykonawcy zapłacić, w tym równieŜ podatek VAT.

13.OPIS  KRYTERIÓW,  KTÓRYMI  ZAMAWIAJACY B ĘDZIE  SIĘ  KIEROWAŁ  PRZY
WYBORZE  OFERTY  WRAZ  Z  PODANIEM  ZNACZENIA  TYCH  KRYTE RIÓW  I
SPOSOBU OCENY OFERT
13.  1.  Oferty  odpowiadające  wymogom  formalnym  wynikającym  z  ustawy  Prawo  Zamówień
Publicznych, i SIWZ oraz złoŜone w określonym przez zamawiającego terminie podlegają dalszej
ocenie.

13.2. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złoŜyli wymaganych
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przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, lub którzy nie złoŜyli pełnomocnictw, albo którzy złoŜyli wymagane przez
zamawiającego oświadczenia i  dokumenty o których mowa w art.  25 ust 1 ustawy, zawierające
błędy lub którzy złoŜyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŜenia w wyznaczonym terminie, chyba
Ŝe mimo ich złoŜenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŜnienie
postępowania.  ZłoŜone  na  wezwanie  zamawiającego  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 niŜ w dniu w którym upłynął termin składania wniosków  o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo termin składania ofert.

13.3. W  toku  badania  i  oceny  ofert  zamawiający  moŜe  Ŝądać  od  wykonawców  wyjaśnień
dotyczących treści złoŜonych ofert.

13. 4. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty
 - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

13.5Zamawiający  odrzuca  ofertę  jeŜeli  wykonawca  w  terminie  3  dni  od  dnia  doręczenia
zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy.

13.6. Zamawiający,  w  celu  ustalenia  czy  oferta  zawiera  raŜąco  niską  cenę  w  stosunku  do
przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do wykonawcy o udzielenie w określonym
terminie  wyjaśnień  dotyczących  elementów  oferty  mających  wpływ  na  wysokość  ceny.
Zamawiający odrzuca ofertę  wykonawcy, który nie złoŜył  wyjaśnień  lub jeŜeli dokonana ocena
wyjaśnień potwierdza, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

13.7. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert stanowi podstawową zasadę oceny
ofert. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokona komisja przetargowa na podstawie kryterium: 

Cena brutto oferty (wartość) - 95 %

Wskaźnik banku pomniejszający WIBID 1M - 5%

                                Wartość najniŜsza wśród ofert 

Punkty za wartość = --------------------------------------  x  100 x 95%

                                  Wartość danego Wykonawcy

                   Wskaźnik najniŜszy wśród ofert 
Punkty za wskaźnik = -------------------------------------------  x  100 x 5%

                             Wskaźnik danego Wykonawcy

Sposób obliczenia ceny i wskaźnika banku pomniejszającego WIBID 1M:
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13.7.1. Cena brutto oferty (wartość) - 95 %

1) Odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego w rachunku bieŜącym pobierane będą  wg
zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie średniej stawki WIBOR 1M powiększonej o marŜę
banku, liczoną jako średnia z miesiąca poprzedniego powiększoną o marŜę banku przy załoŜeniu
maksymalnego wykorzystania limitu w rachunku bieŜącym. Dla potrzeb obliczenia ceny naleŜy
przyjąć średni  WIBOR 1M z miesiąca lipca 2010 r. 
CO- cena oferty brutto

CO= KOK + OZP

KOK- koszt obsługi kredytu- dotyczy umowy z załącznika nr 4B
PK- jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu odnawialnego w %
MB- stała marŜa banku

         {2000000 x ( WIBOR 1 M+ MB)x 30 dni}
    KOK=(PK% x 2000000)+(------------------------------------------------------) x 36 m-cy

100 x 360 

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zastosowanie w mianowniku powyŜszego wzoru formuły 100 x
365 zgodnie z przyjętą przez bank liczba dni w roku kalendarzowym

OZP- Opłaty za przelewy – dotyczą umowy z załącznika nr 4A
szacunkowa ilość  przelewów na wszystkich  rachunkach za cały  okres  trwania  umowy wynosi
49 680 szt (1380 szt/ m-c x 36 m-cy) 
CP- cena jednostkowa za przelew

OZP = (49 680 x CP)

13.7.2. Wskaźnik banku pomniejszający WIBID 1M - 5%
1) Oprocentowanie środków gromadzonych na rachunku bieŜącym oraz rachunkach pomocniczych
(depozytowym, depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc) oparte będzie na średniej stawce WIBID
1M z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o wskaźnik banku . Wskaźnik WIBID 1M z miesiąca
poprzedniego ustalany będzie zgodnie z publikacją na stronie internetowej www.money.pl.

                 

Oferta, która uzyska najwyŜszą sumę punktów z punktu obliczoną na podstawie punktu 13.7.1 i
13.7.2 SIWZ  uznana zostanie za najkorzystniejszą.

14.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE Z AMÓWIENIA
PUBLICZNEGO
14.1. Niezwłocznie po wyborze oferty Wykonawcy, którzy złoŜyli oferty zostaną powiadomieni o:
- wyborze najkorzystniejszej oferty
- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone
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- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
14.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informację o
których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych, na stronie internetowej
oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

14.3. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niŜ  5 dni od dnia
przekazania  zawiadomienia  o  wyborze  oferty  faxem,  zgodnie  z  zapisem  punktu  7.2  SIWZ.
Zamawiający moŜe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,
o których mowa w art. 94 ust 1 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień publicznych, jeŜeli w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego nie odrzucono Ŝadnej oferty oraz nie wykluczono Ŝadnego
wykonawcy.

15.WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA NALE śYTEGO WYKONANIA
UMOWY
Nie dotyczy.

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTAN Ą WPROWADZONE
DO  TREŚCI  ZAWIERANEJ  UMOWY W  SPRAWIE  ZAMÓWIENIA PUBLICZNEG O,
OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

17. POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJ ĄCYCH
WYKONAWCYW TOKU POST ĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

17.1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcom, a takŜe innym osobom, jeŜeli ich interes
prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez
zamawiającego przepisów według działu VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

17.2. Na podstawie art 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie
wyłącznie wobec czynności:

− opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
− wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
− odrzucenia oferty odwołującego.

18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18.1.W sprawach nie uregulowanych w niniejszych warunkach zamówienia mają zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
18.2. Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego:
- Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu
wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŜnieniu postępowania, z tym ze oferty udostępnia się
od chwili ich otwarcia.
- Oferty, opinie biegłych, oświadczenia, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty oraz informacje
składane przez zamawiającego i wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego
stanowią załączniki do protokołu postępowania.
18.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
18.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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18.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
18.6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
18.7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
18.8. Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
18.9. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających na podstawie art.
67 ust.1 pkt 6.
18.10.  Zamawiający  przewiduje moŜliwość dokonywania istotnych zmian postanowień zawartych
umów zgodnie z postanowieniami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 4A i B do SIWZ.
Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na
podstawie której dokonano wyboru Banku. Dopuszczalne są wyłącznie zmiany wynikające z:

1) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian
korzystnych dla Zamawiającego,

2) dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego,
3) obniŜenia cen świadczonych usług przez Bank pozwalającego na obniŜenie kosztów

wykonywania usługi.

19. WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW DO WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Załącznik numer 1  - Formularz oferty
Załącznik numer 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
Załącznik numer 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik numer 4A i B – Wzór umowy 
Załącznik numer 5 – Bilans za rok 2008
Załącznik numer 6 – Rachunek zysków i strat za rok 2008
Załącznik numer 7 – Informacja dodatkowa za rok 2008
Załącznik numer 8 – Bilans, Rachunek zysków i strat oraz Informacja dodatkowa za rok 2009

Lublin, dnia 30 lipca 2010 roku

ZATWIERDZAM............................................................

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem

odnawialnym w rachunku bieŜącym
Szpital Neuropsychiatryczny im Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie

SZNSPZOZ.N-ZP-372-34/10

12



Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

Nazwa wykonawcy/ wykonawców w przypadku oferty wspólnej:..............................................
…...................................................................................................................................
Adres*...........................................................................................................................
tel.*................................................................................................................................
REGON*........................................................................................................................
NIP*...............................................................................................................................
FAX* na który Zamawiający ma przesłać korespondencję..........................................

*w przypadku oferty wspólnej naleŜy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej ul. Abramowicka 2 20-442 Lublin

I.  w  odpowiedzi  na ogłoszenie  o przetargu  nieograniczonym na usługę  prowadzenia  rachunku
bieŜącego  i  rachunków  pomocniczych  wraz  z  kredytem  odnawialnym  w  rachunku  bieŜącym
oferujemy  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  w  pełnym  rzeczowym  zakresie,  zgodnie  z
wymaganiami zawartymi w SIWZ. 

cenie brutto - ......................................................................... zł w tym …..….. VAT

(słownie:........................................................................................................................................ 

w tym:

KOK wynosi brutto..................................................................................................................

OZP wynosi brutto...................................................................................................................

(powyŜsza cena została ustalona zgodnie z punktem 13.7. SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
przedmiotu zamówienia).

NaleŜne opłaty i prowizje za wykonywane czynności bankowe oraz oprocentowanie środków
zgromadzonych  na  rachunkach:  bieŜącym,  depozytowym,  depozytu  zablokowanego  oraz
rachunku ZFŚSoc.:

jednorazowa prowizja od uruchomienia kredytu odnawialnego wynosi.....................%*

marŜa banku ( stała przez cały okres trwania umowy) wynosi.............................%*.

opłata za przelew wynosi..................................zł .*. 

wskaźnik banku pomniejszający WIBID 1 M.............................%*. 
(wartość oceniana- punkt 13.7.2. SIWZ) 

* Zaoferowanie w powyŜszych pozycjach opłat w wysokości 0,00 (słownie:zero)  nie stanowi
podstawy do odrzucenia oferty. 

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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II. Termin wykonania zamówienia: Okres prowadzenia rachunku bieŜącego oraz trzech rachunków
pomocniczych (depozytowego,depozytu zablokowanego oraz rachunku ZFŚSoc ) z kredytem
odnawialnym w rachunku bieŜącym wynosi 36 miesięcy od dnia podpisania umowy.

III. Wszelkie pisma związane z realizacją niniejszej umowy uwaŜa się za skutecznie doręczone w
przypadku wysłania do Banku faksem na nr ........................................................

Oświadczamy, Ŝe:

1. akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. uwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą zgodnie z art. 85 ust.1, pkt.1 ustawy prawo zamówień
publicznych przez 30 dni od daty ustalonej jako termin składania ofert,

3. zapoznaliśmy się  z  postanowieniami  umowy i  zobowiązujemy się,  w przypadku wyboru naszej
oferty, do zawarcia umowy zgodnie z niniejszą ofertą na warunkach określonych w Załączniku nr 4A
i B do SIWZ.

4. niniejsza  oferta  zawiera  na  stronach  nr  od.......................  do..............  informacje  stanowiące
tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

5. ofertę niniejszą składamy na ….....................kolejno ponumerowanych stronach,

6. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

Na podstawie art 36 ust.4 Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonania powierzy    podwykonawcom ….................................. …...............

……………………, dnia…………                                 ……………..............……….
                                                                                                         (podpis Wykonawcy/ wykonawców)

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Składając  ofertę  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  oświadczam,  jako
upowaŜniony reprezentant wykonawcy, Ŝe spełniamy warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

………………………, dnia…………                                                  …………………….
     (podpis)

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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Załącznik nr 3

Pieczęć Firmowa

        

OŚWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, jako upowaŜniony
reprezentant  wykonawcy,  iŜ  nie  podlegamy  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia
publicznego na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(t.j .Dz. U. Z 2007 r, Nr 223, poz. 1655 ze zm.).

Art. 24.

• Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
 

1) wykonawców,  którzy  wyrządzili  szkodę,  nie  wykonując  zamówienia  lub  wykonując  je
nienaleŜycie, jeŜeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację  lub których upadłość  ogłoszono, z
wyjątkiem  wykonawców,  którzy  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarli  układ  zatwierdzony
prawomocnym  postanowieniem  sądu,  jeŜeli  układ  nie  przewiduje  zaspokojenia  wierzycieli
przez  likwidację majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają  z  uiszczeniem podatków,  opłat  lub składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne,  z  wyjątkiem przypadków gdy uzyskali  oni  przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wyko-
nania decyzji właściwego organu;

4) osoby  fizyczne,  które  prawomocnie  skazano  za  przestępstwo  popełnione  w  związku  z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia
korzyści  majątkowych,  a  takŜe  za  przestępstwo  skarbowe  lub  przestępstwo  udziału  w
zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni  przestępstwa  lub
przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z  postępowaniem  o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób
wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo
przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo  udziału  w  zorganizowanej  grupie  albo  związku  mających  na  celu  popełnieni
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia,  przestępstwo przeciwko
prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,  przestępstwo  przeciwko  środowisku,
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki  komandytowe  oraz  spółki  komandytowo-akcyjne,  których  komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia,  przestępstwo  przeciwko  prawom  osób  wykonujących  pracę  zarobkową,
przestępstwo  przeciwko  środowisku,  przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko
obrotowi  gospodarczemu  lub  inne  przestępstwo  popełnione  w  celu  osiągnięcia  korzyści
majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej
grupie albo związku mających na celu popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku,
przestępstwo  przekupstwa,  przestępstwo  przeciwko  obrotowi  gospodarczemu  lub  inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści  majątkowych, a takŜe za przestępstwo
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnieni przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie
przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się równieŜ wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności,  chyba  Ŝe  udział  tych  wykonawców  w  postępowaniu  nie  utrudni  uczciwej
konkurencji; przepisu nie stosuje do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie
art. 62 ust. 1 pkt.2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłuŜony okres związania ofertą
lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu
związania ofertą;

3) złoŜyli  nieprawdziwe  informacje  mające  wpływ  lub  mogące  mieć  wpływ  na  wynik
prowadzonego postępowania

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu.

………………………, dnia…………                                 …………………….
(podpis)

\

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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Załącznik nr 4A

U M O W A Nr...............
Zawarta w dniu  .........................  roku w Lublinie na podstawie art.  4  ust.8 ustawy z  dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759) pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020, NIP: 9462160056, REGON: 43101904

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka

a

…………………………………………………………………..................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Bankiem”

.......................................................................................................................................................

§ 1
Przedmiotem umowy jest  otwarcie i prowadzenie przez Bank na rzecz Zamawiającego jednego
rachunku bieŜącego  i  trzech rachunków pomocniczych (depozytowego, depozytu zablokowanego
oraz rachunku ZFŚSoc.);

§ 2 
1. Bank zobowiązuje się do:
1).przyjmowania powierzonych przez Zamawiającego -Posiadacza rachunku środków pienięŜnych
w  złotych  polskich  na  rachunek  bieŜący  prowadzony  w  ramach  niniejszej  umowy oraz  do
wykonywania jego zleceń pod warunkiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, na
warunkach określonych w niniejszej Umowie.
2).  wykonywania  operacji  gotówkowych  na  rachunkach  bieŜącym  i  pomocniczych  (wpłaty,
wypłaty)- bez opłat;
3). dostarczania do siedziby Zamawiającego gotówki na uzupełnienie pogotowia kasowego, raz w
tygodniu po uprzednim zgłoszeniu potrzeby przez Zamawiającego dokonanym z jednodniowym
wyprzedzeniem - bez opłat;
4). w przypadku braku moŜliwości wykonania dyspozycji płatniczych za pośrednictwem systemów
elektronicznych z powodu awarii  systemu komputerowego lub telekomunikacyjnego po stronie
banku, naliczania opłat za przelew na rachunek innych klientów złoŜony w formie papierowej w
wysokości równej  opłacie za przelew w wersji elektronicznej,
5). uznawania i obciąŜania rachunków bankowych w dniu operacji,
6).wydawaniu na wniosek Zamawiającego ksiąŜeczek czeków gotówkowych – bez opłat,
7). dokonywanie przelewów wewnątrzbankowych -  bez opłat;
8).  naliczania  oprocentowania  środków gromadzonych na rachunku bieŜącym oraz  rachunkach
pomocniczych  (depozytowego,  depozytu  zablokowanego  oraz  ZFŚSoc.)  opartego  na  średniej
stawce WIBID 1M z miesiąca poprzedniego pomniejszonej o wskaźnik banku; 
2. Zamawiający nie będzie ponosił opłat za prowadzenie 4 rachunków tj, bieŜącego, depozytowego,
depozytu zablokowanego oraz ZFŚSoc.

....................................................................................................................................................................................
Przetarg nieograniczony -usługa prowadzenia rachunku bieŜącego i rachunków pomocniczych wraz z kredytem
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§ 3
1.Bank zapewni usługę typu home - banking wraz z bezpłatną instalacją systemu u Zamawiającego
i bezpłatnym szkoleniem w zakresie obsługi pracowników Zamawiającego, w terminie 14 dni od
daty zawarcia umowy;
2.Usługa  home  –  banking  zapewni  moŜliwość  elektronicznego  sposobu  odbioru  wyciągów
bankowych  z  rachunków  bankowych,  w  tym  udostępnianie  moŜliwości  drukowania  u
Zamawiającego wyciągów  z rachunków poprzez system bankowości elektronicznej, wgląd w stan i
historię operacji przeprowadzanych na własnym rachunku bankowym – bez opłat;

§4

Umowa jest zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania.

§ 5
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienaleŜytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Bank, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Banku,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie pu-

blicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie  ust. 1 pkt 1) i 2) jest moŜliwe przez cały okres jej obowią-

zywania. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3) jest moŜliwe w terminie 30 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do
odstąpienia.

§ 6

Bank jest  zobowiązany do  wyznaczenia  przedstawiciela  (tzw.  opiekuna Zamawiającego),  który
będzie odpowiedzialny za kontakt z Zamawiającym drogą elektroniczną.

§ 7 
2. Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na

podstawie której dokonano wyboru Banku. Dopuszczalne są wyłącznie zmiany wynikające
z:
1) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian

korzystnych dla Zamawiającego,
2) dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego,
3) obniŜenia cen świadczonych usług przez Bank pozwalającego na obniŜenie kosztów

wykonywania usługi.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle jej treści i ustawy

Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
4. Zmiana danych teleadresowych stron wymaga niezwłocznego pisemnego powiadomienia

drugiej strony umowy i nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres i numer faksu wskazane w niniejszej umowie uznaje się
za skutecznie doręczone.

§ 8

Wszelkie pisma związane z  realizacją  niniejszej  umowy uwaŜa się  za skutecznie doręczone w

....................................................................................................................................................................................
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przypadku:
- doręczenia osobistego;
- wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;
- wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;
- wysłania do Banku faksem na nr ........................................................

§ 9
Wszelkie  spory  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy
rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 10
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       BANK

....................................................................................................................................................................................
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Załącznik nr 4B

U M O W A Nr...............
Zawarta w dniu  .........................  roku w Lublinie na podstawie art.  4  ust.8 ustawy z  dnia 29
stycznia 2004 Prawo zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 nr 113 poz. 759) pomiędzy:

Szpitalem  Neuropsychiatrycznym  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielnym  Publicznym
Zakładem Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie, wpisanym w Sądzie
Rejonowym  w  Lublinie,  XI  Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sądowego  pod  nr
0000004020, NIP: 9462160056, REGON: 43101904

zwanym w dalszej treści umowy “Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

1. Dyrektora – Edwarda Lewczuka

a

…………………………………………………………………..................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Bankiem”

.......................................................................................................................................................

§ 1
Przedmiotem  umowy  jest oddanie  do  dyspozycji  Zamawiającego  kredytu  odnawialnego  w
rachunku bieŜącym w kwocie do limitu 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) na okres od
postawienia do dyspozycji środków finansowych do ostatniego dnia trwania umowy.

§ 2 

1.  Bank przedstawi do dyspozycji Zamawiającego kredyt odnawialny w rachunku bieŜącym
do limitu 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) po ustanowieniu zabezpieczenia
spłaty kredytu przewidzianego w § 2 ust 17.

2.  Zamawiający dokona spłaty kredytu w terminie do dnia wygaśnięcia umowy.
3.  Odsetki naliczane przez Bank w okresach miesięcznych będą spłacane na koniec kaŜdego

miesiąca.
4. Bank pobiera z rachunku bankowego naleŜne opłaty i prowizje za wykonywanie czynności

bankowych w wysokości określonej w ofercie. Nie dopuszcza się  stosowania wyŜszych
opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej niŜ podane w ofercie przez
cały okres trwania umowy. 

5. Bank dokona ostatecznego rozliczenia dokonanych spłat w dniu ostatecznej spłaty  kredytu.
6. Zamawiający zobowiązuje do spłaty kredytu w ostatnim dniu trwania umowy.
7. W  dniu  zawarcia  niniejszej  umowy  Bank  pobierze  od Zamawiającego  prowizję  w

wysokości ......% kwoty kredytu określonej w § 1. 
8. Oprocentowanie kredytu jest zmienne.  Odsetki od wykorzystanego kredytu odnawialnego

w rachunku bieŜącym pobierane będą wg zmiennej stawki procentowej na bazie średniej
stawki  WIBOR 1M z ostatniego miesiąca poprzedzającego miesiąc spłaty kolejnej  raty
odsetkowej powiększonej o stałą  marŜę banku.

9. Oprocentowanie kredytu jest naliczane wyłącznie od wykorzystanej  kwoty kredytu i  za
kaŜdy dzień korzystania z kredytu.

10. Bank  ma  prawo  do:  dokonywania  oceny  sytuacji  finansowej  i  gospodarczej
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Zamawiającego.

11. W razie stwierdzenia przez Bank, Ŝe warunki kredytu nie zostały dotrzymane lub w razie
zagroŜenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu majątkowego Zamawiającego,
Bank moŜe:

1) wypowiedzieć umowę kredytu w całości lub w części, 
2) zaŜądać dodatkowego zabezpieczenia spłaty kredytu bądź przedstawienia w określonym

terminie programu naprawczego i jego realizacji po zatwierdzeniu przez Bank.

12. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, zgodnie z art. 75 ust. 2 ustawy Prawo bankowe.

13. Po upływie okresu wypowiedzenia Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznej spłaty
kredytu wraz z naleŜnymi odsetkami naliczonymi zgodnie z § 2 ust. 8 i 9.

14. O niespłaceniu kredytu i wypowiedzeniu umowy  Bank powiadomi Zamawiającego .

15. Strony ustalają, Ŝe
- dane osobowe przekazane do instytucji utworzonych na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy
Prawo  bankowe,  w  tym  do  Systemu BANKOWY REJESTR,  którego  administratorem
danych jest Związek Banków Polskich z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kruczkowskiego 8,
mogą być udostępnione:
- biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010
r.  o  udostępnianiu  informacji  gospodarczych  (Dz.  U Nr  81,  poz. 530,  z  póź.  zm.)  na
podstawie wniosków tych biur i w zakresie w nich określonym,
- instytucjom finansowym, będącym podmiotami zaleŜnymi od banków,
-  innym instytucjom ustawowo upowaŜnionym w związku z  wykonywaniem przez nie
czynności.

16. Zabezpieczeniem spłaty kredytu odnawialnego w rachunku bieŜącym będzie stanowiło:
1) weksel własny in blanco,
2) pełnomocnictwo do rachunku bieŜącego, 
3) cesja  wierzytelności  z  umów z  NFZ o  wartości   nie  mniejszej  niŜ  3  mln  zł,  pod

warunkiem udzielenia  przez Dyrektora   Lubelskiego Oddziału  Wojewódzkiego  NFZ
pisemnej zgody na cesję w tej kwocie.

§ 3

Umowa jest zawarta na okres 36 miesięcy od dnia jej podpisania.

§4
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku:

1) nienaleŜytego lub nieterminowego wykonywania umowy przez Bank, 
2) ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Banku,
3) istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie pu-

blicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu powinno nastąpić w formie pisemnej. Odstąpienie od umowy wy-

wiera skutek na przyszłość.
3. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) i 2) jest moŜliwe przez cały okres jej obowią-
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zywania. Odstąpienie od umowy na podstawie ust. 1 pkt 3) jest moŜliwe w terminie 30 dni od
dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o przesłankach stanowiących podstawę do
odstąpienia.

§ 5 
1. Zakazuje się istotnych zmian  postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na

podstawie której dokonano wyboru Banku. Dopuszczalne są wyłącznie zmiany wynikające
z:
1) okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmian

korzystnych dla Zamawiającego,
2) dostosowania świadczonych usług do aktualnych potrzeb Zamawiającego,
3) obniŜenia  cen  świadczonych  usług  przez  Bank  pozwalające  na  obniŜenie  kosztów

wykonywania usługi.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, dopuszczalne w świetle jej treści i ustawy

Prawo zamówień publicznych, wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
3. Zmiany danych teleadresowych stron wymagają niezwłocznego pisemnego powiadomienia

drugiej strony umowy i nie stanowią zmiany umowy. W przypadku braku powiadomienia
wszelkie pisma wysłane na adres, adres email i numer faksu wskazany w niniejszej umowie
uznaje się za skutecznie doręczone.

§ 6

Wszelkie pisma związane z  realizacją  niniejszej  umowy uwaŜa się  za skutecznie doręczone w
przypadku:

- doręczenia osobistego;

- wysłania listem poleconym na adres strony wskazany w umowie;

- wysłania Zamawiającemu faksem na nr ............................................;

- wysłania do Banku faksem na nr ........................................................

§ 7
Wszelkie  spory  związane  z  realizacją  niniejszej  umowy  rozpatrywane  będą  przez  właściwy
rzeczowo Sąd w Lublinie.

§ 8
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze
stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                       BANK
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