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eniem k obrotowego odnawialnego w
u bie2qcl/m la WZWiK i WPWiK Sp. zz o.o.
OC;,T.OSZEI{IEIf, ZAMOWIENIU . usNugi

obowiqzkour'e.
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tel. 074 6488100, 6488127,Wy'zwolenia 39, 58- Walbrzych, woj, dolno6lqskie,
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publicznego.r. 2) RODZAJ

rr.r; orneSLENrE OTU ZAM6,WI

I I .1 .1)  Nazwa zamr6wieniu prz,ez Srviadczenie uslug bankowych wraz z

uruchomieniem kredytu w rachunku bie:Zqcym dla WZWiK i WpWiK Sp. z o.o..

II.1.2) Rodzaj : uslugi.

II.1.4) Okre6lenie oraz lub zakresu zam6wienia: przedmiotem zam6wienia jest

Swiadczenie uslug wraz z kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bie2qcym

w czq6ci dotyczqcej Walbzyskiego Zwiqzku Wodociqg6w i
Kanalizacji obejmujq i pcllegajqce na bankowej budzetu WZW|K oraz uruchomienie kredytu

obrotowego odnawi w szczeg6lnoSci;

rcier i prowadzenie

ie rachunk6w bankowych polegajqce na Swiadczeniu

nastepujacych uslug:

rachunk6w, w tym 3

ku bie2qcego bud2etu WZW|K, rachunk6w pomocniczych - 9

ki w EURO zwiqzane rozliczeniem pro.iektu inwestycyjnego p.n. Oczyszczanie

w ranrach Sp6jnoSci; realizacja poleceri przelew,iw

mi w banku; rea cja polecefi przelew6w do innych bank6w; przyjmowanie

wplat got6wkowych; ywanie wyplat I lokowanie wolnych Srodk6w na lokatach

jednodniowych, tygodn weekendow)rch innych dostqpnych w ofercie banku (obecnie,Zamawiajacy nie

zakladal lokat); obstuga i zagranicznych; osob fizycznych tj. przyjmowanie we wsrzystkich

oddzialach i f i l iach (a l l banku ( ) wplat z tytulu ur;lug Swiadczonych przez WZWIK,

odpowiedzialno6ciq,

faks 0'74 6665960.

Sciek6w w Walbrzychu

wewnqt;rznych miqdzy

dla WZW|K iWPWiK Sp. o.o,, Przedmiot zerm6w

http : I /b zp}.portal. uzp. gcr .pVindex.php? nie: ZP - 40 0&, s;trona:6 2013-1 1-08
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zagwarantowanie

efektronicznej, zapew

umowy we wskazan

bankowego, na kt6re

Wymagania:

Zama$/iajqcego

walucie obcej; pay

tj. przlljmowanie we

usNug ;rzez WZW|K,

Zamawiajqcemu i

ZamawiajEcego,

tereniet miasta

z o.o. natychmiastowej

Zamawiajqcego, ze wzg

Uruchomienie kredytu

odnawlalnego w rachun

przy czym wysoko6i

bud2etowej na dany rok:

zl); Wy'konawca nie

udzielenie kredytu krt

bqdzie pobieral prowizji

kredytu w rachunku bie;u

Wykonawca udzieli

wystqpujqcego w ciEgu

wekslem wlasnym in bla

na podstawie pisemnej

stanowii6 weksel wlasny

kontrasygnat4 Gl6wnegcr

sobie prawo

wersji aktualizujqcych

platnoSci ok. 20 000 p

rynku finansowym w zil

rachunk6w bankowych

prowadzenie rachunku

masowych platnorici ok.

realizacja polecefi przel

dokonywane

bqdzie pobieral

a uslugi zwiqzanez

wplat

n ie

na dany rok
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; wdro2enie u ,Zamawiaj4cego systemu bankowo6ci

szkolefi; serwis sy ba n kowo6ci erlektron icznej ; przekazyw ani e i instalowa nie

riamu sluzqceg,o do ektronicznej obstugi rachunk6w w okresie obowiqzywania

przez ZamawiajEcego i w dogo,dnych dla niego terminach; obsluga masowych

kdw (zapewnienie gi 20 000 wirtualnych kont platnik6w do rachunku

); wydawanie opirnii bankowych i za6wiadczeir; wspolpraca na

negocjowania miastowej tranrs;akcji wymiany walut wymiennych.

oplatq ryczaltow4 ze wskazanych przez ZitmawiajAcego

adzeniem i obslug4 rachunku bankowego tj.: otwarcie i

ieZqcego bud2etu WZ'W rachunk6w ponnocniczych - l iczba 9, (nie un,zglqdnia obslugi

000 platnik6w); e blankiet6vr czekowych do wskazanych przez

w bankowych; reali czek6w; realizacja polecefi przelew6w do inrrych bank6w;

wewnqtrznych ( rachunkermi rv banku); realizacja zlecefi Zamawiajecego w

dokonywanie wyplat got6wkowych; obsluga os6b fizycznych

(agencjach) bank:u (Wykonawcy) wplat z tytulu 6wiadczonych

transakcji wymiany walut wymiennych; wydanie

e przez Zamawiajq kart obciq2erniovv'ych typu Business w iloSci wskazanej przez

1 karrta, Zamawiajqclr aby \A/ykonrawca posiadal co najmniej jeden oddzial na

z uwagi na konieczn dokonywania pl"zezZamawiajqcego, tj.: WZiWiK i WpWiK Sp.

got6wkowej na konto lub wypllaty got6wkowej ze swoje konta przez

na specyfikq czyn i  dziala I noSci \,)/konywa ny ch przez Za mawiajqcych.

'w rachunku bieZq.cym: udzielenie kredytu obrotowego

bie2qcym w kwocie ni ni2szej niz 3 500 00,OQzl, a nie wy2szej ni2 5; 000 000,00 zl_

bqdzie ustalarna przezZgromadzenie WZWiK w Uchwale

(wysokoSi w rachunkur bie2acym na 2013 roku wynrosi 3 5OO 000,00

pobieraN prowizji za ie wniosku o kredyt w rachunku bieii4cym i za

oplat zwiqzanychr z jego uruchomieniem; Wykonawca nie

z optat od niewyk nej czq6ci llinli kredytowej w ramach przyznianego limitu

a tak2e od wsz innych czynno6ci zwiqzanych z obslugq linii kredytowej;

ecemu kredytu w bie2qcym o zmiennym oprocentowaniu na pokrycie

przejSciowego bud2etu WZWilK, bez wymogu innych zabezpieczen poza

wraz z deklaracjq . Udostqpnienie kredytu na dany rok bud2etowy nastqpi

z dniem podpisania umowy; zabezpieczenie l:redytu bqdzie

blanco wraz z dekla wekslowE. Zamrawiajqcy dopuszcza moZliwo5i uzupelnienia

siQqowego WZWiK in blanco i dehlaracjq wekslowq; ZamawiajEcy zastrzega

terminu jego uruchomienia w rachunku bie;Zqcym;korzystania z kreclytu
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nieudzielenie przez

ZamawiajEcego. Ba

Zamawiaj4cego, a w r

Zamawiajqcego w zak

umozlliwiajqcym

prace w elektronicz

komunikacyjne;

powdrozeniowym

programu sNu2qcego do

ZamanriajAcego

bankowego Zamawia

dziefi miesi4ca pzypad

platnik6w (Zamawia

wynikowego platnoScli

rachunku platnika oraz

niezbqdne, gdyz odsetki

czasie rzeczywistym

bie24c,1 aktualizacjq sa

wszystkich operacji wg

okresu, kwoty, przy

przeszukiwania online

archiwum; ustalenie

przez Zamawiajqcego

adnotacjq: Dokument

(Dz.U. z 2002r., Nr 72,

wykonywanie operacji

ZamawiajEcego wska

odsetkami ze zli

konto (m.in. przy zmia

dostqpne w ofercie ban

polecefr paelewu ze

terminowe dostqpne w

przez Zamawiajacego do

budZetowego wska

bankowymi);

indywidualny

krerdytu w rachunku

elektroniczna:

uruchomieniia

crbsNugi wprowa

systemie bankowo6ci

p0moc technicz:na

oraz jego serwisu;

i w dogodnych rl la

lv formacie PD,F,

w sobotq, niedzielq

doptrszcza mozlilvo66

,  jednak

iczone sq na dzie6

i o wszystkich

o ka2dej porze dlnia,

'e6ci operacji , naztvy

w okresie obowirlz

y'wpNywu Srodk6w

.  6165 ze zm.)  n ie wy

r6znych rachunkarch

rachunku

forrny organizacyjno -

; uz'lskanie biez4r:ej i

rachunk6w

e banku;  import

rachunk6w bankowy

pracq kilku

i haslo dostqpu dlo

hnp : / /b4'0.portal. uzp. .pUindex.php? e:ZP-400&;stronaF6 2013-1 l-08
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bqdzie jednoznaczne z wypowiedzeniem umowy pzez

uruchomienire uslugi bankowoSci elektronicznei u

i  bezpNatne szkolenie pracownik6w (niezbqdnej i lo6ci)

elektronic;znello systemu obslugi rachunk6w w terminie
pracy od dnier 01 ,20L4 roku; Wykonawca zapewni od dnia 01.01,201,1 roku

wej lub r6lvnowaznym umo2liwiajqcym bezpieczne kanaly

olbslutl i rachunk6w w okresie wdrozeniowym i

ne przekazyraranie i instalowanie wersji alltualizujqcych

obslugi r w okresiel obowitrzywania umowy we wskazanych przez

terminach; getnerowanie wyci4g6w do ka2dego rachunku

glqdnie na koniec miesiqca, niezale2nie od tego czy ostatni

Swiqto; bezplatnie obsluga masowych platnoslci ok. 20 000

proponowania pil.t?z Wykonawcq wlasnego formatu pliku

jest, aby plik urymiany zawieral dwie daty (datq obciq2enia

rachunku bank.owym ZamawiajEcego dwie rlaty sq

ia rachunku); rsystem powinien zapewniai uzyskiwanie w

i saldarch na wszystkich rachunkach orarz umozliwiai

lqdniajqc wply'wy i wyplywy Srodk6w; przer;zukiwanie zbioru

numenl rachunku kontrahenta, datl '  operacji,

umowy bank zobowiEzany jest zapewnii mic2liwo6i

danych z cailego resu objqtego obsluga bankow4 oraz prowadzii w tym okresie

rachunek bankou4l - przynajmniej na jednym wskazanym

bankowym ( wadium); w'1druk potwierdzaj4cy dokonania operacji z

sporzEdzony na podstawie art. 7 Ustawy prawo Bankowe

pieczqtki ani podpisu; r6wnoczesne (w tyrn samym czasie)

(niezale2nr-' lqcza); zamkniqcie ma ka2dle 2qdanie

a nastqpnie otwarcie nowego w taki spos6b, aby salldo wrazz

rachunku zostalo i  z dniem nastqpnym przekazane na nowo otwarte

rawnej); skladanie polecef przelewu na lokat,y terminowe

nej informarqi dotycz4cej kurs6w walut; skladanie

dla Zamawia.i i lcego; skladanie poleceri pnzelewu na lokaty

z program6w ksiqgowo - placowych lub innych wskazanych

u bankowoSci ; zerovvanie (konsolidacja) na koniec roku

;ZamawiajaceEo (rsialdo wraz z naliczonymi odsetkami

, przy czy'r, ka2:dy u2ytkownik winien posiadai sw6j

u. Inne wymag;iania: bezplatne wydawanie rtpinii bankowych

nia (uznania)) .



Przesylanie ogloszet'r

i  innych zaSwiadczefi;

rachunk6w pomocn

miesiilc, w tym m.in.:

Srodk6w zewnqtrznych

dokonrywania zmiany

do zmriany i lo6ci

Zamawiajecy zastrzegat

umowy bez ponoszeniar

termin otwarcia i za

otwarcie,zamkniecie

Zamawiajqcy wymaga

przez'Wykonawcq

zaN4czyi do oferty

zawierajEcy wszystkie

dopus:rcza mo2liwo56

wewnQtrznych procedur

powinny zawiera6

WaNbz:yskiego

bankowej oraz

bankowych polegajqce

Sp.  z  o.o.  oraz 3

banku); realizacja

wyplat got6wkowych;

lub innych dostqpnych

filiach ('agencjach) ba

zagwarantowanie uslugi

elektronicznej,

wersji aktualizuj4cych

umowy we wskazanycl'l

platnoSci zapewnienie

platno6ci); wydawanie

opfatq ryczaftowa ze

prowadzeniem i obsNugq

oraz 3 rachunk6w

wewnQtrznych (miqdzy

got6wkowych; obsluga

burdzetu WZWiK w

chunk6w, kt6rychr

rajowych i z

stanowisk do

przltpadku lqczenia

iotowej usNugi n;r

umowy kredytolvej

d la Zama

kredytu

Swiadczeniu

pomocniczych,,

anie wolnych

(Wykonawcy) wpltat zr

s::koleri; serwis;

brankowych i z

przez

iczych , realizacja

unkami w banku);
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wiaj4cy zastr2:ega mo2liwo56 nir: ponoszenia oplaty za otwarcie i prowadzenie

nie wystqpowania na nich operacji w okrc,sie dNu2szym ni2

niezbqdne jest do realizacji projekt6w dofinansoraranych ze

rachunku dotyr::zqcego niewygasajEcych wyrJatk6w, mo2liwo6i

ltrzor6w podpisu w r oplaty rycz,attowej; ZamawiajEcy zastrzega sotrie prawo

bankowoSci elel<tronicznej bez ponoszenia dodatkowych oplat;

prawo do znriany i rachunkriw barnkowych Zamawiajqcego w okresie trwania

oplat; za oprocentowania Srodk6w na rachunkach WZW|K;

rachunku ban nie dlu2ej ni2 zl dni od momentu wplywu do banku wniosku o

ku; Zamawiajqcy za sobie praur<t lokowania Srodk6w w inny6fi bankach;

przeksztalcenia jerdnostki w innq formq organi;:acyjn4 realizacji

zadeklarowarnych w ofercie; Wykonawcar powinien

na obslugq bankowE proponowany przez Wl,konawcq,

postanowienia unlowne wskazane w SIWZ; Zamawiajqcy

ia z wybranllm

, regulujEcyr:h

rnu sluzqcego do

ZamawiajEce,go

konawcq dodatkowej umowy,um6w wynikajqcych z

poszrc:zeg6lnych produkt6w . Zapisy ww um6w

SIWZ i nie mogq byi z mi sprzeczn,e. Pn:edmiot zam6wienia w czq6ci dotyczqcej

WodociEgtrw i nalizacji Sp. :z o.o. obejmujQ uslugi polegajgce na obsludze

odnawialnego, w szczeg6lno6ci: prowadzenie rachurrk6w

uslug: otwarcie i prowadzenie rachunku bie24cer;o WpWiK

poleceri przelew6w wewnqtrznych (miqdzy rachunkami w

pr:zelew6w do innych ; przyjmovvanie wplat got6wkowych; dokonywanie

na lokatach jednodniowych, tygodniowych, vl 'eekendowych

banku obstluga fizycznycl'r tj. przyjmowanie we wszystkich oddzialach i

usNug Swiadcz:onych przez WPW|K Sp. z o,o.,

; wdro2enie u Zamawiajqcego systemu bankowo6ci

ban kowoiici el ektro n icznej ; przekazyw anie i i nsta lowan ie

obslugli rachunk6w w okresie obowi4zywania

i w dogodn,ych dla niego terminach; obsluga nnasowych

wirtualnych kont tnik6w do rachunku bankowego, na kt6re bqdl4 dokonywane

;. Wymaganiar: Wykonawca bqdzie pobieral miesriqcznq

rachunk6w bankowych za uslugi zwiqzanez

nku bankowego tj. otwarcie i prowarlzenie rachunku bie2qcego W'pWiK !jp. z o.o,

pzelew6w do innych bank6w; realizacja polecefi pzelew6w

anie wplat got6wkowych; dokonywanie wyplat

fizycznych tj. p'ny nie we wszystkich oddziaNach,fi l iach (agen<jach) banku
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(Wykonawcy) wplat z

posiadal co najmniej

Zamawiajqcego, tj.: W

got6wkowej ze swoje

wykonywanych przez

MozliwoS6 kredy

obowiEzywania umowy;

zadlu2enia powoduje,

wykorzystany

skladania odrqbnego

niewykozystanej czq6ci

wszystkich innych

wiqksza ni2 2o/o od

terminu jego u

dyspoz:ycjami

wypowiedzeniem umow

wraz z deklaracj4

Ksiqgowego WPW|K Sp.

uruchomienie uslugi

szkolenie pracownik6w t[

systemu obslugi rachun

zapewni  od dnia 01.01

umo2liwiajqcym

rachunk6w w okresie wcl

instalowanie wersji

obowiqzywania umowy

generowanie wyci4g6w

koniec miesiqca, niezal

bezplatna obsluga

wlasnego formatu pliku

daty (datq obci42enia r

dwie daty sq niezbqdne,

uzyskiwanie w czasie

umo2liwiad bie2qc4 a

przeszukiwanie zbioru wrs

kontrahenta, daty

przez

odnawia siq on do

ok:resie, na jaki

i lkredytowtl'w

. ,Zamawiajqcy

w terminie

14 r'oku pracq w (

e kilnaly komu

iowym i

unku platniker oraz

http : / lbzpl.portal. uzp " go .pllindex.phLp? :ZP-400&strona:6 2013-11-0{t
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przez WPW|K Sp. z o.o, Zamawiajecy wymagit aby Wykonawca

oddziaN na teft)nie iasta Walbrzycha, z uwagi na konieczno6i dokonywa nia przez

WiK i  WPW|K:Sp.  ;z  o. r l , miasto'wej wplaty got6wkowej na swoje konto lub wyptaty

ze wzglqdu na specyfikq czynno6ci i dziaNalno5ci

qcych. kredytu obrotowego odnawialnego w rachunku bie2Ecym:
l inia kredytovua w rach ku bie24cym w rvysoko5ci 1 500 000,00 zl w okresie

Kreclyt ma charakter fny, co oznacza, 2e kalda spNata caloSci lub czqrici

koSci limitu kredl'towego tj. 1 500 000,00 zf i mo2e try6

przyznany i Kred,yt bqdzie u rucho m iony bez kr:n iecznro6ci

kredytowego; nie bqdzi,e pobierat prowizji oraz oplat od

Swiadczonyctr

zwiqzanych z

platno6ci (Zarnawi

przyznanego lirnitu kredytu w rachunku biezqcym, a tak2e od

linii kredytowej; Prowizja za uruchomienie kredytu,, nie

kredytu; ZannawiajE;uastrzega sobie prawo swobodnego korzystania z kredytu oraz

w rachunku bie2a , Wykonawca dollona uruchomienia kredytu zgodnie z

; nieudzir- ' len e pr bank kredyllu w rachunku biezqcym bqdzie jr:dnoznaczne z

przez Zamawiajqr:ego; kr,edytu bqdzie stanowi6 weksel wlasny in blanco

mo2liwosl6 uz:upelnienia kontrasygnatq Gl<iwnego

o.o,, weksel in blernco, I acjq wekslowq. Bankowo6i elektroniczna: bezp{atne

elektronicznej ,ZamawiajEcego/ i:t w ramach uruchomienia uslugi be;zplatne

iloSci) acego w zerkre:;ie obslugi wprowadzonego elektronicznego

rozpoczqcir: pracy od dnia 01,01.2014 roku; Wykonawca

systemier bankowo6ci internetowej lult r6wnowa2nym

; bezplatna pomoc techniczna elektronicznej icbslugi

systemu oraz jego serwisu; bezplatne prrz€kazywanie i

pro(Jranru o do elektronicznej obdugi rachunk6w w okresiet

wskazanych prz<tzZa

ka2:dego rachunk:u ba

wiaj4cego nniejsrcach i w dogodnych dla niego terminach;

Zamawiajqcego w formacie PDF, bezwzglqdnie na

od tego czrl osl:atni miesieca przypada w sobotq, niedzielq bAj2 6wierto;

dopuszcza mrr2liwo6i zaproponowania paez Wykonawcq

platno:ici jednak niezbqdne jest, aby plik wymierny zawieral dwie

(uznania). Na rachunku bankowym Zamawiarjqcego

y2 odsetki l iczone sq dziefi obciqi:enier rachunku); system powinien zapewnia6

ywistym inFormar:ji o ystkich operacjach i saldach na wszystkich nlchunkach oraz

acjq salda o ka2dej dnia, uwzglqdniajAc wplywy i wyptywy drodk6w;

opera,cji rrr'g operacji, nazwy' kontrahenta, numeru rachurrku

, okresu, kwoty, przy w okresier obowiqzywania umowy bank zobowiqzany jest



prowadzii w tym archiwum; ustak3nie

w ofercie banku; danych z programr6w

realizacji przez Wykonra przedmiotowej

w,zor6w podpisu w oplaty ryczaftowej; Zamawiajqcy zastrzega soble prawo

s;tanowisk do bankowo6ci elektronicznej bez ponoszenia dodatkovlrych opNat;
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zapewnii mo2liwo6i uk iwania onl ine zb danych z calerlo okresu objqtego obsluga trankowq oraz

ny wplywu Srodk6w na rachunek bankowy, przyniajmniej na
jednym wskazanym Zamawiajqr:ego r ku bankowym (rachunek wadium); wydruk potwier<lzajqcy
dokonania operacji z a elektronicznie sporzqdzony na podsrtawie art. 7
Ustawy Prawo (Dz.U. z 2OO2r., lt lr 7|2,poz. 665 ze zm.) nie wymaga pieczqtki ani po<tpisu;

rownoczesne (w tym sit czasie) wykonywa operacji nar r62nych rachunkach jednostki (niezale:Zne tqcza);
skladanie polecef na lokaty dostqpne w ofer(:ie banku;skladanie poleceri przelewu ze
wszystkich rachunk6w dla ego; skladanie poleced przelewu na lokaty terminowe dostqpne

Qgowo placowycl"r lub innych wskazanych przez Zamitwiajqcego

do systemu bankowo6ci (konsolidacja) na koniec dnia, miesiqca oraz roku vrskazanych
rachunk6w bankowychamawiajEcego (saldo itz z naliczo\/mi icjsslksrni bankowymi); r6wnoczesnE pracE
kilku ur2ytkownik6w,

dostqpu do systemu.

dokonywania zmiany

do zmiany ilo6ci twor

czym ka2dy r"r2ytkown winien posiardai sw6j indywidualny identyfikator i haslo

w)tmagania: bez: wydawanie opinii bankowych i innych zaSwiarlczeri; mo2liwo6i

Zamawiaj4cy zastrzega

umowy bez ponoszenia

prawo dor zmian)' rachunk6w bankowych Zamawiaj4cego w okresier trwania

optat; za oprocentowania 5rodk6w na rachunka<:h Wprvr/iK Sp. z
o.o.; Zamawiajqcy 6r przypadl<u lub przeksztalcenia jednostki w innq formq organizacyjna

na warunkach zadeklarowanych w ofercie; Wykonawca

powinien zalEczyi do projekt umowy krerd oraz na obslugq bankowq proponowany przez

Wykonawcq, zaw wszllstkie isto'tne dla postanowienia umowne wskazane w SIrWZ;

Zamawiajqcy dopuszcza wo6i podpisania z Wykonawcq dodatkowej umowy,umr6w wynikajqcych
z wewnqtrznych banku, regulujEcllch onowanie pos,zczeg6lnych produkt6w. Zapisy ww um6w

powinny zawierai zapis), W,Z i nie mogq tryi ;z

Zam6wief (CPV):rI1.1.6) Wsp6lny .  1  1 .00 .00 -4 ,  66 .  1  1 .30 .00 -5 .

lI'L.7) Czy dopuszcza

II.1.8) Czy dopuszcza

II.2) CZAS TRWANTA

III. l) WADIUM

Informacja na

zloZenie oferty

zlo2enie clfefty

LUB

ch:  Wadium na

: tak,, l iczba czq6ci: 2.

PRAWNYM,

0 1 , 0 1 , 2 0 1 4 .

wadium: WysokoS6 um. ZamawiajErcy ZEda od wykonawc6w wnic.sienia wadium

nie nr 1i Swiad<;zenie uslug bankowych wraz zw nastqpujqcych

uruchomieniem obrotowego odnawia w rachunlcu bie2qcym dla WZW|K; 10 000,zNotych, slownie:

http : I lbzp0 .p ortal. u zp. .pVindex.php?ogl ZP-4(10&strona:6 2013-1 1-08



Przesylanie ogloszet'r

dziesiqi tysiqcy

obrotowego

9522. Termin

siq za wniesione,

przed uplywem

wnoszone w

zamkniqtej i

uruchomieniem k

OTWIEMC PRZED

nale2y dolqczyi do

bankowy

oferty nale2y

oryginal tego

lub porqczeniach s

udzielanych przez

utworzeniu Polskiej

pktcie 6, w jakich

o.o. z siedzibq pay

wynikai, jaki jest

(upelnomocnionego)

identyfikacjq np. z

gwarancji winno

2004r. Prawo

0106 8113 Wadium zadanie nr l l :

zlotych. Wadium rra adanie nr 2 nitle2y

Wyzwolenia 39 w \Mil

doNqczone do oferty.

jego adresu i nazwy

wadium: PRZETARG

obrotowego,

wykonawca, wedlug . I)( pkt. 1 S,IWZ, w

Wyzwolenia 39 w W

wniesienia wadium.

kasy

zawsze porqczeniem

Rozwoju

wadium skladanego vu innej ni2

a.;iqcy zatrzymuje

ppkt. 1 od l it. b do l it

Wyzwolenia 39, 58-

wraz z imiennq

bezwarunkowe z

pelnej kwoty wadium okolicznoSciach o

http : I lbzp}.portal. uzp .pVindex.ptrp?og ZP-400&,strona:6 2013-1  1-08
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Wadium nil zadanie r 1 nale2y wplacii na konto WZWIK: 49 1O2O 5095 0O0O 5402

uslug bankorruych wraz z uruchomieniem lkredytu

w rachunku bie2 dla WPWiK Sp. z o.o. 8 000 zlotych, slownie: osiem tysiqcy

na konto WPW|K Sp.  z  o.o.  :  281240 6814 1111 0000 4938

l vad ium.  Wadium siq przed upll 'wem terminu sktadania ofert. Wadium uznaje

: wnoszone w formiet dza znalezlo siq na rachunku bankowym zamawiaj4cego

ium nalezy wpli lcid przelewem na rachunek bankovly);

t6w zostaly zlo2one w siedzibie zamawiajqcego przy Al.

, w pokoju. nr (II piqtro) pzed uplywem terminu skladania ofert lub

A|GA: W na,wiqzaniu powyZszego (lit. b) zaleca siq zNozenie wadium (oryginaN) w

koperclie gwa j4cej jej nienarur;zalnori6, z podaniem nazwy ;lamawiajqcego,

nia, wedlug wzoru: \Uz6r oznaczenia koperty zawierajqciej oryglnal

ICZONY WAD NA ZADANIE P.N. Swiadczenie uslug bankowych wraz z

w rachunku biezqcym dla WZW|K i Wpwil( Sp, z o.o. NIE

28.11 .2013R,  r 12:00 Dokument potwierdzajqcy wniesir-.nie wadium

, przy czynt: wadiu w formie pieniAdjza nalezy wplacii przelewem na raclrunek

wskazany rodpowierd dla danego zadlania, kt6rego zamierza realiz:owai

dku wniesienia wadium w formie innej ni2 pieniqdz do

kserokopiq dokumentu wadlium, chyba ze wykonawca dolqcza rJo oferty

l)ryginal tego do nale2y zNo|ltiw pokoju. nr 22 (It piqtro) przy A,l.

przed uplywem sklad,ania ofert lub dotqczy( do oferty. Formy

m mo2na wplacai nastepujacyc:h formach: pieniEdzu, porqczeniach barrkowych

kredytowe:i/ z tym 2e porqczenie kasy jest zawsze jest

ban kowych,gwarilncjach ubezpieczeniowych, ;rorqczeniach

, o kt6ryr:h mowia art,6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 l istopada 2000 n. o

(Dz. U. nrr  109, poz. 1158, z p62n. znr.) .  W treSci

musza by(uryszczeg6lnione okoliczno6ci, o kt,6rych mowa w

wrazz odsetkami. Wadium w formach wymienionych od

musi byi wystawione Walbrzyskie Pr;zedsiqbiorstwo Wodociqg6w i Kanalizacji Sp. z

Walbzych. Z tre:ici gwarancji (porqczenia) musi jednoznacznie

ta. Gwarancja musi byd podpisana przez upowa2nionr:go

s;tawiciela Gwaran Podpis winien byi sporzqdzony w spos6b umo2liwiaj4cy jego

lub czytelny (z podaniem imienia i nazwisl:a). Z tre6ci

Gwaranta (porqczyciela) do wypNaty zamawiaiEcemu

publicznych (Dz.U. z:

ych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia

L3r. poz. 907 z 1>62n. zm.), na ka2de pisemne zqdanie

nir skladanie ofert (

formach orryginaly

rerprezentacji Gwar



Przesylanie ogloszeii

Banku

jednego z

wadium. Z

wynikajEcymiz

wykonawca w

postQpowania o

rozstrzygniecia

postanowienia

rrr.3) WARUNKI

SPETNIANIA TYCH

rrr.3.1)

zgloszone przez

zastnezenia Gwara

2qdaniu naleZq do

Wadium wniesione

najkorzystniejszej

jako najkorzystniei

naj lkorzystniej sza, z.l

publicznego oraz

Zamawiajqcy zwraca

terminu skladania

prowadzenia rachun

wskazany przez

wykonawca, kt6reEo

na warunkach ok

fieZeli 2qdano jego

przyeyn le2qcych po

Prawo zam6wiefr publ

kt6rych mowa w art!,

przyczyn niele2qcych

ofert, na przedlu|ony

JednoczeSnie ofertq

wniesienia wadium

terminie okre5lonym

(Dz.U. z 2013r.  poz.

prawa nakladaj4

rachunek

wsp6ln ie

rw

http : I hzp}. portal. uzp. .pVindex.php?og ZP-400&,strona:6 2013- l  l -08
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zwraca wadium

w ofercie; nie wrl

(Dz.U. z 2013r.
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ia ofert4. Gwarancja (porqcznie) nie moZe zawierai

(porqczyciela), ;2e 24danie zaplfaty musi byi paedstawione za podrednictwem

o, w celu potwierdzenia, 2e podpisy zNo2one na pisemnym

u;rrawnionych do za zobowiqzari majEtkowych w imieniu zamawiajEcego.

pieniqdzu zamawiajqcy uje na rachunku bankowym. Wadium wniesione przez

siq o zam6wienie uwa2a siq za wniesione prawidlowo. Zwrot

im wykonawconr niezwNocznie po wyborze ofefty

uniewa2nieniu z wyjqtkiern wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybrana

, z z:.astrze2eniem pkt. ppld. 2; Wykonawcy, kt6rego oferta zostala wybran,a jako

zwraca niezwlocznle po zawarciu umowy w sprawie zam6wienia

iu zabezpieczr:nia ytego wykonania umowy, je2eli jego wniesiienia 24dano;

wadium, n wniosek wykonarrrucy, kt6ry wycofal ofertq przed uplyrwsrn

; Jezeli wadium rrni w pieniqdzu zamawiajqcy zwraca je wraz z odsetlcmi

rachunku bankowego na kt6rym bylo ono przechowywane pomniejs:zone o koszty

bankowego oraz bankowej z:a przelew pieniqdzy na rachunek bankowy

. Zatrzymanie w um. Zamawiajqcy zatrzymuje wadium wrazz odsetkami, je2eli

zostala wybrana: m6wil podpisania umowy w sprawie zam6wir:nia publicznego

wymaganego zabezpieczenia nale2ytego wyl<onania umowy

); zawarcir-' u w sprawie zanr6wienia publicznego stalo sit; niemozliwe z

wykonawc't/. Za zatrzymuje wadium wraz z odsetkamri, je2eli

na wezwanie, o mowa w art, il6 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 12004r.

, 907 z p62n, zm.), nie zlo2yl dokument6w lub o6vviadczeri, o

5 ust. 1 powy2szej , lub pelnomocrrictw, chyba 2e udowodni, 2e wynikia to z

jer;o stronie. Inne dotyc:4ce wadium. ZamawiajEcy w,yklucz,y z

e zam6wienia kt6ry nie wrri6sl wadium do uptywu terminu sktadania

kresl zwiqzania z ofeil albo nie zgoclzil s;iq na przedlu2enie okresu zwiEzania oferta.

Lrznaje siq za odr:zucone. Zamawiajqcy 2qda ponownego

wykonawcq, zwr6cono wadiunn na podstawie pkt. 5 ppkt. 1, je2eli w wyniku

jiego oferta zo:;tala jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w

zamawiajaceglo. W prz:edlu2enia terminu zwiqzania ofertq,

w a f t . 8 5 u s t , 3 i 4 z dnia 29 stycznia 2OQ4r. Prawo zam6wie6 publicznych

odpowiednio,.7 z po2n. zm.) stosuje

ORAZ OPIS ST'OsOBU DOKONYWANIA OCENY

clo wykonywania dzialalnoSci lub czynnoSci, je2elli przepisy

ich



Przesylanie ogloszet'r

Opis sposobu

Opis sposobu

realizuje w

dowodami,

przez

wykonawca

bankowe i

przez

UWAGA:  W

n r 5 d o

polskich,

rrr.3.3)

Opis sposobu

Zamawiajqcy

III.3.4) Osoby

Opis sposobu

ZamawiajEcy

Zamawiajqcy

przepis6w

zm.) oraz

U. z 2002r.  Nr

W przypadku

Ustaw zaw

wykonawcq ie z tre5ciq

III.3.2) Wiedza do6wiadczenie

Zamawiajqcy a warunek za

prowadzenia

nale2ycie, z za

charakteze i

najmniej 1 000

przedkladania

ku gdy w

zamawiajqcym wylcona

zam6wiefi na na podstawie

tabeli kurs6w A

o zam6wieniu w

techniczny

zgodnie z treSciil

hW : ilbzp\.portal. r r zp. pVindex.php? ZP-400&:,strona:6 2013-1 l -08
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oceny niania tego warunku

vrarunek za : je2eli wykonawca wyka2e, Ze jest bankiem \^, rozurnieniu

z dnia 29 sierpnia L , Prawo bankowe ( Dz. U. z 20OZr. Nr 72, p,sy. 66li z p62n.

al<tualne zezwolenie z ustalwE ,z dnia 29 sierpnia t997r. pra,wo bankowe ( Dz.
2, poz. 665 z p62r-r. z na prowadzenie dzialalno6ci w zakresie objqtynn zanr6wieniem.

Pafistwowegc, podanie roc;:nika, numeru i pozycji wlaSciwego Dziennika

rozporzEdzenie o banku. na podstawie o6wiadczenla z*o2onego przez

nr 2 do Specyfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

ocen)f tego urarunku

: jeZeli wykonawr:a wyka2e, 2e zrealizowal (zakoficzyt) lub

e ostatnich trzech lat uplywem terminu skladania ofert, a jeZeli okres

jest kr6tszy, tym okresie, co najmniej 1 zam6wienie (potwierdzon,e

lami w formie lub kserokopii po6wiadczonej za zgodno6i: :z oryginalem

np, referencjami ze te zostarly wykonane nale2ycie lub q wykonywane

ust. VI pkt 1 2 SIWZ) polegajEce wykonaniu lub wykonlrwaniu uslugi o

po16wnywalnej przedmiotem zarn6wienia wraz udzieleniem kr,edytu na co

,ClO zN; UWAGA: W ku gdy ,zam,awiaj4cy jest podmiotem, na rzecz l<t6rego

w okresie trzech lat prrzecl uplywem terminu skladania ofert uslugi

wykazuje te dostawy), w6wczas nie ma obowiazku

, dokument6w o mowa powy2ej; na podstawie o6wiadcu:nia zllo2onego

zgodnie z treSciq z ka nr 2 do Sper:yfikacja Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

przedstawio n y n przez wykonawcq (o kreSlony m w zaNqczn i ku

Istotnych Warun Zam6wienia), roz:l iczenie pomiqdzy wykonawcq a

zam6wienie zostalo dokonane w innej walucire ni2 w zlotych

(dla celu ocerry ) dokona przelir:zenia wartoSci wykonanych/rarykonl,wanys6

kursu zlotego w stosunku do walut obcych okredlonego w

walut obcych Banku Polskiego na dziei zamieszczenia ogloszenia

niku Urzqdorarym i Europejskiej.

kredytu (i wykona

oceny

warunek za spelniony

iania tego warunku

na podstawiet oSvviadczenia zlo2onego przez wy'konalvcq

n r 2 d o Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

iado wykonania

oceny tego warurnku

warunek za speNnionyna podstawie oSuriadczenia zNozonego przez wykonavilcq



ORAZ

Przesylanie ogloszeh

zgodnie z t

rrr.3.5)

Opis sposobu

ZamawiajEcy

zgodnie z

wymaga spelni warunku

IrI.4) INFORMACJA

WYKONAWCY W

ur.4.1) W e wykazania

22 ust. 1 ustawy

przedNo2ye=

o potwierdzenier

op16cz

przepisy

licencje;

. wykaz wy

gl6wnych

albo wnios

jest kr6tszy'

podmiot6w,

czy zostaty

o okreSlenie

lub zNo2enia

wykonanych ni le2ycie

Zamawiajqcy

realizuje w ok

prowadzenia

dowodami ,

oryginalem

sa

wykonywaniu

udzieleniem

podmiotem, ner

terminu

wowczas nte obowiEzku

http : I lbzp\.portal. uzp. .pVindex.php?ogl -400&strona:6 2013-1 1-08
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za{qcznika nr 2 do Istotnych Warunk6w Zam6wienia.

ekonomiczna i

ocen'y tego warunku

warunek za , na podstawie oliwiadczenia zlozonego przez wykonilwcq

zal4cznika nr 2 clo Istollnych Warunk6w Zam6wienia. Zamawia"iqcy

potencjalu ekonomicznego tylko i wylqcznie rwykonawcy.

OSWIADCZENIIICH DOKUMETNTACH, JAKIE MAJA DOSTARC:ZYC

PO']TWIERDZEN]tA WARIJNKOW UDZTALU W posTtipowANru

WYKLUCZENII.' NA AWIE ARI" 24 UST. r USTAVVY

przezwykonawce warunk6w, o kt6ryclh mor /a w art,

,o spelnianiu warrunk6w udzialu w postepowaniu nale2y

dania uprawniefi wykonywania o'kre6lonej dzlatalno6ci lub czynno6ci, je2eli

nakladajq obow ich posiadania, rn szczeg6lnoSci koncesje, zezwolenia lub

a w przypadku okresowych lub ci4glych r6wniez wykonyvranych,

lurb uslug, w o ostatnich trzech lat przed uplywem terminu skladania ofert

o dopuszczenie do

w tym okresie,

w postQpowaniu, a je2eli okres prowadzenia dziallalnoSci

z podaniem ich warto6ci, przedmiotu, dat wykonania i

lub uslugi zostafy wykonane, oraz zalqczenir_.m dolvod6w,

ne lub sq wyk nale2ycie;

lub uslug, kt6rych

iadczefi, w tym i

y obowfEzel< wskazania przez wykonawcq w wykazie

o rlostiawach lub uslugach niewylconanych lub

warunek za spreln : jeZeli wykonaurca wyka2e, 2e zrealizowal (zakoficz:yl) lub

ostatnich trzech I t przed uplywenr terminu skladania ofert, ar je2eli okres

,w tym okresie, r:o najmniej 1 zam6wienie (potwierdzone

oryginalu lub kserokopii po6wiadczonej za zgodno66 z

lalno6ci jest kr6tszy,

wykonawcq np. mi , 2e zamdrwlenia te zostaly wykonane nale2ycie lub

ust. VI p,kt 1 ppkt 2 SIWZ) polegaiqce wykonaniu lub

ugi o charakter;le i por0wnywalnej z przedmiotem zam,6wienia wraz

na co najmniej 1

kt6rego wyk.ona

000,00 zl; UW'AGA: W pzypadku gdy zamawiajAcy jest

dokonywal w oikresie ostatnich taech lat przed up,llywem

olbrt uslugi banko i udzielenie lkredytu (i wykonawca wykazuje te dosltawy),

dowod6w, dokument6w o kt6rych mowa polvy2ej;;

rzecz kt6rych do

mi w formie

nale2ycie, z zastrze2



Przesylanie ogloszen

rrr.4.3)

Je2eli

Polskiej,

rrr.4.3.1)

pned

rrr.4.2) w

ustawy, naleiy

o o6wiadczenielbraku podstaw do

aktualny z wta6ciwego

gospoda je2eli odrqbne

braku do wykluczenia w

ni2 6 miesi przed uplywem

postqpowaniuudzielenie za

aktualne dcz:enie wla6ciwego

nie zalega z

odroczenie I

wlaSciwego

wniosk6w o

rozlo2enie na raty

aktualne zaSur

Ubezpieczenier

ubezpieczenia

zwolnienie,

wykonania

terminu

Spolecznego

zdrowotne i

lub

'wlaSciwego

lvniosk6w o

albo skladanria

aktualnq

ustawy,

z Krajowego

dopuszczenie ud:zialu w

aktualnE in z Krajowego

ustawy,

dopuszczenie

ma siedzibq lub

wystawiony w

potwierdzajqcy,

o nie otwarto likrvidacji ani nie

terminu skladania

http : I lb zpO .portal. uzp. .pVindex.php? -400&strona:6 2013-1 1-08
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potwierdzenia wyklluczeniu na podstawie att. 24 us,t. I

lub z centralnej ewidencji i informacji o dziiaNalno6ci

ntymagajq wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania

o art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze6niej

minu skladania wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w

albo skladania otbrt;

czelnika urzqdu s;karbowego potwierdzajqce, 2e wykonawca

za6wiadczenie, 2e uzyskal przewidziane prawem zwcllnienie,

platno6ci lub wstrzymanie w calo6ci wykonania decyzji

nu - wystawione nie ni2 3 nriesiqce przed uplywem ternninU sldadania

do udziaNu postepowaniu o udzielenie zam6wienia albo sl<ladaniia oferU

wlaSciwego Zakladu Ubezpieczeri SpoNecznych lub Kasy Rolniczego

, 2e wykonawca nie zalega z oplacaniem skladek na

lub potwierdz:enie, 2e uzyskal przewidziane prawem

na raty zalegl)'ch pNatnoSci lub wstzymanie w caNo6ci

- wystawione nie wcze6niej ni2 3 miesi4ce przed uplywem

do udzialu w postepowaniu o udzielenie zamrSwienia

Karnego w zakresie okreSlonym w aft. 24 ust, 1 ;rkt 4_g

nie wcze6niej ni 6 miesiecy przecl uplywem terminu skladania wniosk6w o

o udzielenier zarn6wienia albo skladania oferU

Karnego w zakresie okreSlonym w art. Z4l ust. l. pkt 9

nie wcze6niej ni2 t5 miesiqcy przed uplywem terminu skNadania wnio:;k6w o

udz:iaNu w postqpowan o udzielenie zann6wienia albo skladania ofert;

podmiot6w zagra

zamieszka niia poza terytorium Rzeczyprospol iitej

w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania

upadlo$ci - wystawiony nie wczeEniej ni2 6 miesiqcy

o dopus;zczenie do udziaNu w postQpowaniu o

iem podatk6w,



Przesylanie ogloszell

o zaSwiadczenic'

zamieszkania

wystawione

dopuszczeniie

rrl.s) TNFoRMACJA C)

ROBOTV BUDOWLANI:

udzie lenie

nie zalega z szcz:aniem podatk6w,

uzyskal idziane prawem

wstrzymanie caloSci wykonania

upfywem terminu smiesiqce p

udzielenie

nie wobec niego zakazu

miesiqcy upl'ywem terminu skl

udzielenie za

rrr.4.3.2)

III.4.4) Doku dotyczece

o lista podmi

2007 r. o

kapitalowej;

wNafciwego organu

, kt6rej

urczeSniej ni2 6

udzialu w postqpow

MENTACH

W zakresie

okre6lonym nale2y

. inne dokumenty

rv.1) TRYB UDZTELE|NZI\MOWIENIA

IV.r.1) Tryb zann6wienia:

OFERTrv.2) KRYTERTA

IV.2.U Kryteria ocen)/

L.  Cena -  78

2. Oprocentowanie

3. Utworzenie punkt;6 kasowych w gminach

rv.3) Z:MTANA UMolrir\r

http : I lb zpl. p ortal. uzp. lg .pl/index.php ZP-400&:,strona:6 2013- l  1-08
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ien ia a lbo sk ladan

skladek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowotnet albo 2e

, odroczenie lub rozlo2enie na raty zaleglyc;h platno6ci lub

wNa6ciwego organu - wystawiony nie wcze6niej niz 3

wnioskirw o dopuszczenie do udzialu w po$tqpo,waniu o
enia albo skladania

iegania siq o zarn6wienie - wystawiony nie vrrczerriniej ni2 6

wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postqpowaniu o

iernia albo skladania

wego lub administracyjnego miejsca zamlieszkania albo

dotyczq, w ;zakresie okre5lonym w art. 24 ust. 1[ pl<t 4-g _

przed uplywem terminu skladania wnio:;k6w o

o udzielenie zam6wienia albo skladania ofert;

do t€,j samej grupy kapitalowej

nale2qcych do tej sa grupy kapitaNowej w rozumieniu ustawy z <1nia 16, lutego

konkurencji i albo irrformacji o tym, 2e nie nale2y do grupy

zE oFEROWANE DOSTAITUY, USTUGI LUB

WYMAGANIOM

2e oferowane budowlane, dostawy lub uslugi odpovriadajil

nieograniczony,

cena oraz inne ia zwiqzane z przedmiotem zam6wienia:

bie2qcego - 10

dzialalnoSciq zamawiajqcego - 12



Przesylanie ogloszelr

przewiduje sig zmiany

podstawie kt6rej wyboru

Dopuszczalne postanowiefi

Zamawiajqcy

gdy zaistnieje

ewentualn4 zmianq

zawartej umovry w stosunku do treSci ofefty, na

wcy:

oraz okreSlenie urarunk6w zmian

postarrrcwiefi umownych: Terminu nealiiza<ji umowy,

Page 13 of 19

do paewidzenia w zawarcia umowy okoliczno6i prawna, ekononriczna lub
techniczna, za kt6r4 na ze stron nie ponosi s;kutkujqca brakiem mozliwodci nalezytego

wykonania umowy e ze Specyfikacjq Warunk6w Zlam6wienia, zmianami przepis6w prawa, kt6re
nast4pily w czasie reali ; lam6wienia lub a zdarz:enier spowodowane silq wy2szq.

IV.4) TNFORMACJE

IV.4.n) Adres strontf jest dostqpna s;pecyfikacja istotnych warrunk6w

zam6wieniaz http://' . w pwi k. pllprzetargi / p ne,html

Specyfikacjq warunk6w moina uzysket€ pod adresem: Al. Wyzwolenia i}g, 5g_300

Walbrzych (pok6j nr ll2

lV.4.4l) Termin wniosk6w o do udzialu w postqpowaniu lub ol,ert; 211.11.2013

godzina 12:00, miejsce:

Klientar..

Al. Wyzwolenia 39, 58- 00 Walbzych, Oferrty nalezy skNadai w Centrum Obslluoi

IV.4.5) Termin ofertq: okres w dn : 30 (od ostatecznego terminu skladania ofiert),

IV.4.16) Informacje w tym finansowania projektu/programu ze 6rodk6w Unii
Europejskiej: .

IY.4.L7) Czy siq uniewa2nienie o uLdzielenie zam6wienia, w pnzypadku

nieprzyznania porchodzqcych z Unii Europerjskiej oraz niepodlegajqcych zwrotowi

Srodk6w z pomocy przez czlonkowskie liru ropejskiego porozumient ia o llti/olnym

Handlu (EFTA), kt6re bvG na sfinansowarnie calo6ci lub czq6ci zam6wienia: nie

czE56 Nn 1 NAZWA: e uslug ban wraz z uruchcrmieniem kredytu obrotoweg;o odnawialnego

w rachunku bie2qcym

1) Kr6tki opis ze zakresu zarm6rwienia: Pzedmiot zam6wienia w cz:q6ci

i Kanalizacji obejmujq uslugi polegajEce na obsNudzt.,dotycz4cej Walbrz

bankowej bud2etu K oraz uruchomienie obrotowego odnawialnego, w szczeg6lrro$ci:

Prowadzenie rach bankowych na Swiadczeniu rrastqpujEcych uslug: otwarcic' i provradzenie

rachunku bie2qcego b wZWiK, r pomocniczych, 9 rachunk6w, w tym 3 rachunki ,w E|URO

p.n. Oczyszczanie Sciek6w w WaNbrzychu realizowanego w

WZ\MiK.

2Lwiqzku

zwiEzane z roz projektu i

ramarch Funduszu

realizacja polecefi

przelew6w wewnqtrznych (miqdzy rachunkamri w banku);

; przyjmowanie vu;:lat got6wkowych; dokonyw,anie wyplat

wielko6ci

; realizacja pol

do innych ban

htlp : I lbzp0. p ortal. uzp .pl/index.php? ZP-400&.:;trona:6 2013-1 1-08



Przesylanie o glosz;eli

got6wkowych;

innych dostqpnych

obsluga os6b fi

wplat z tytuNu uslug

wdro2enie u Zamaw

bankowoSci

ele[<tronicznej

miejscach i w dogod rlla niego

obslugi 20 000

wydawanie opinii tra

natychmiastowej tr

oplatq ryczaltowE ze

prowadzeniem i rachunku ba

WZW|K, rachunk6w

platnik6w); blankiet6w

realizacja czek6w; lizacja polecefi

wewnqtanych (

przyjmowanie wplat

przyjmowanie we

uslug pzez WZW|K,

ZamawiajEcemu i

terenie miasta W , z uwagi  na

Sp.  z  o.o. j wptaty

Zamawiajqcego, ze

Uruchomienie kredytu

odnawialnego w rach

zl, przy czym

Uchwale bud2etowej

500 000,00 zl);

bie2qcym i za kredytu

Wykonawca nie bqd

payznanego limitu ytu w rachunku bi

obslug4 linii

oprocentowaniu na

wymogu innych zabez

http : I lbzpA.portal. uzp " gcr .pVindex.php nie:ZP-400&strona:6 2013-1 1-08
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nie wolnych 6rodk6w lokatach jednodniowych, tygodniowych, weel<endor,uych lub
ofercie banku (obecne mawiajacy nie zakladal lokat); obsluga operacji zagranicznych;

t i . przyjmowanie wszystkich oddzialach i f i l iach (agencjach) bankr.r (W,ykonawcy)

ych przez W zagwarantowilnie usNugi bankowo6ci elektronicznr:j;

elektronicznci, zapewnienie szkolefi; sernris systemu

; przekazywanie i wersji aktualizujqcych programu sluzEcego do

raclrunk6w w okresie ania umowy we wskazanych przez Zamrawiajqcego

;obsluga masowyr:h platno6ci ok, 20 000 platnik6w (z:apewnienie

rachunku bankourego, na kt6re bqdq dokonywarre platnoSci);

i zaSwiadczefi; ca na rynlku finansowym w zakresie nergocjoltrania

wymiany walut . Wymargania: Wykonawca bqdzie pobieral miesiQczna

raclhunk6w bankowych za uslugi zwl1zane ;z

tj.: otwarcie i prowadzenie rachunku bie2qcego bud2etu

czych, l iczba 9, ( uwzglqdnia obr;lugi masowych platno5ci ok. 20 000

do wskazanych przez Zamawiaj4cego rachunk6w bankowych;

do innych bank6w; realizacja polecefi przelew6w

rachunkami w banku)realizacja zlecef Zamawiajqcego w walucie otrcel;

;dokon wyplat gotriwkowych; iobsluga os6b fizycznrlch tj.

oddzialach, (agencjach) banlcu (Wykonawcy) wplat z tytulu Swiadczonych

natychmi transakcji wymiany walut wymiennych; wyidani<:

przez Zamawia kart obciel2eniowych typu Business w ilo5ci wskazanej przez

1 l(arta. Zamawiaj wymaga aby Wykonawca posiadal co najmnie.i jeden oddzial na

o6i dokonywaniit przez ZamawiajAcego, tj.: WZWIK i WpWiK

na swoje konto lub wyplaty got6wkowej ze swoje konta przez

na specyfikq i dziala I noSc i wykonywa ny ch przez Za ma,wiaj4c)'ch.

w rachunku biezqcym: udzielenie kredytu olbrotowiego

ku bie2qcym w kwocie e ni2szej niZ 3 500 00,00 zN, a nie wy2szej ni;Z S 0001 000,00

kredytu na dany rok Zetowy bedzie ustalana przezZgromadzenie WZW|I( w

dany rok budzetowy ( ko6i kredlytu w rachunku bie2qcym na 20j.3 roku wynosi 3

nie bqdzie pobier prowizji za rozpatrywanie wniosku o kredyt ur rachunku

oraz innych oplat zwiqzanych z jego uruchomieniem;

pobieral prowizji oraz od nlewykorzystanej czq6ci linii kredytowei w ramach

a takze od wszystkich innych czynnoSci zwiqzanyr:h z

; W'/konawca udzieli kredytu w rachunku bie2qcym o zmiennym

wystepuj4cego w u roku przej6ciowego deficytu budZetu WZW|K, berz

poza wekslem in blanrco v,vraz z deklaracjq wekslowq. tJdostqpnienie

systemu

kont platnik6w

nych przez Za



Przesylanie ogloszen

kredytu na dany rol<

umowy; kredytu bqdzie

Zamawiajqcy dop rnozliwoS6

blanco i deklaracjt '

terminu jego

bqdzie wypowiedzeniem

uruchomienie uslugi

szkolenie pracowni

systemu obslugi ra

(niezbqdnej i loSci)

k6w w terminie

Wykonawca zapewnli

r6wnowa2nym u

obslugi rachunk6w ur

pzekazywanie i wersjl

w okresie nia umowy we

ie wyciag6w do

bezwzglqdnie na kon

bqd2 6wiqto; ob:;luga masowych

zaproponowania

niezbqdne jest, aby w)/miany zawieral

(uznania) .  Na bankowym Z

obci42enia rachunku) system powinien za

operacjach i saldaclh

dnia, uwzglqdniaj4c:

nazwy kontrahenta, n rachunku

obowiqzywania bank zobowiqzany

obs;luga bankowqcalego okresu

Srodk6w na rachunek

bankowym (rachunek:

wygenerowany

72,  poz.665 ze zm.)

operacji na r62nych

wskazanego rachunku

zlikwidowanego rachu

przy zmianie formy

ofercie banku; uzyska bie2q.u, '

pzelewu ze rachunk6w otwartych

http : I lbzp\. portal. rr zp .pl/index.php?og ZP-400&strona:6 2013-l  1-08
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wie pisemnej dyspozycji Zamawiajqcego :z clnienr podpisania

weksel wlasny in blanco wrazz deklaracjq wekslo,wE.

kontrasygnatql GN6wnego KsiQgowego WZ\ fiK: weksel in

;ZamawiajAcy sobie prawo swobodnego koaystania z kredytu oraz
ienia w rachunku bie2 nieudzielenirt przez bank kredytu w rachunku bie2qcym

y przez Za rnrawiajqcego. Ba n kowo6i elektron iiczna : bezplatne

u Zamawia;lAcello, a w ramach uruchomieniar uslugi bezplatne

ajqcego w zakresie obslugi wprowadzonego elekltronicznego

iwiajqcym rozpoc;tQcie pracy od dnia 01.01.2014 roku;

dn ia  01 .01 .2014  rok prace w elektronicznym systemie bankowo6ci inrternr-.towej lub

bezpieczne komunikacyjrre; bezplatna pomoc technic;zna elektronicznej

kresie wdrozeniowympowdro2eniowym systemu oraz jego serwisu; bezplatLne

programu s*u24cego do elektronicznej olbslugi rachunk6w

przezZamawiajEcego miejscach i w dogodnyclr dla niego

rachunku banko,wego Zamawiajqcego w formacie pDF,

miesiaca, niezale2nie tego czy ostatni dziefi miesiqca przypada w sobotqr, niedzielq

i ok. 20 000 platnik6w (Zamawiaj4cy dopruszcza mo2liwodi

Wyl<onawcq wNasnego pliku,wynikowego pNatnoSci masowych,, jr:dnak

daty (datQ obci;12enia rachunku platnika orar: ksiqgowania

o dwie daty s4 niezbqdne, gdyz odsetki l icz:one sq na dzieri

ai uzyskiwarnie w czasie rzeczywistym informacji o wszystkich

wszystkich rachunka oraz umoZliwiai bie24cq aktualizacjq salda o lkaZdej poze

i wyplywy Srodki ; pzeszukiwanie zbioru wszystkich operacji wg treSci operacji,

daty operacji, okresu, kwoty, przy czym w okresie

;zapewnii mo;Zliwo56 przeszukiwania online zbiior6w danych z

prowadzii w tym okresie archiwum; ustalenie godzin,f wplywu

, paynajmniej jed nym wslkaza nym przez ZamawiajEcego rachu n ku

zajqcy dokonar-.ria operacji z adnotacjE: Dokument); wydruk potwi

icznie sporz4dzony na art" 7 Llstawy Prawo Bankowe (Dz.U. z: 2002r., Nr

w)/maga pieczetki a podpisu; r6wnocz:esne (w tym samym czasie) wykon,ywanie

jednostki ( lqcza); zamkniqcie ma kazde 2qdanie Zamawiajqcego

a nastqpnie rcie nowego ,w taki spos6b, aby saldo wraz z odsetkami ze

zostalo wyzerowanez dniem nastQpnym przekazane na nowo otwiarte konto (m.in,

ie polecef przelewu na lokaty terminowe dostqprne w

informacji dotyczqcej kurs6w walut; skladanie polecefi

Zamawiajqcego; skladanie polecefi przelewu na lol:aty

i:etowy nastqpi na

owo6ci elektroni



Przesylanie ogloszeli

terminowe

bankowymi);

indywidualny

prowadzenie

projekt6w

bankowoSci

zapewnienie

bankowego nie

ZamawiajEcy

projekt umowy

2 .

w rachunku bie2qcym

f) Kr6tki opis ze

rachunk6w

w ofercie banku; i

wskazanych paez

roku budzetowego zirnych rachunk6w

prac4 kilku

bankowych i innych dczert;

pomocniczych bud

okresie dlu2szym ni:i

anych ze Srodk6w

niewygasajqcych , mo2liwo6i

ryczaltowej; Za

i lo6ci rachunk6w ba

ia Srodk6w na

ni2. {  dni  od momentu

sobie prawo

przypadku lEczenia I przeksztalcenia

przedmiotowej ushrgi warunkach

istotne dla Zama postanowienia

podpisania z wybra Wykonawcq dodat

banku, regulujEcycl'l

SIWZ i nie mogq byi

nkcjonowanie

nimi  sprzeczne. .

2) Wsp6lny Slown Zanr6wief (CPV): 66

3) Czas trwania lull

4) Kryteria oceny

1. Cena - 78

: cena oraz inne

rachunku biezqcego

3. Utworzenie kt6,w kasowych w

CZESC Nr:2 NAZWA:

WPWiK Sp.  z  o.o. ,

dotyczqcej Walbrz Przedsiqbiorstwa

obsludze bankowej uruchomienie

polegajqce na

bie2qcego WPW|K Sp. o.o. oraz 3

http : I lbzp}.portal. uzp .pl/'index.php? ZP-4tJ0&:,stronr6 2013- 1 1-08
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danych z prograrn6w ksiqgowo placowych lub inn,ych

do bankowosci elektronicznei; zerowanie (konsoridacja) na koniec

Zarnawiajqcego (saldo wraz z naliczonymi odsetkami

ik6w, pny czym ka2dy uzytkownik winien pro:;iadai sw6j

i haslo dostqpu systemu. Inne w,ymagania: bezplatne wydawanile opinii

zastrzega sobie mo2liwo66 nie ponoszenia oplaty za otwarcie i

u WZWiK w s;ytuacji nie wystqpowania na nich operacji w

chunk6w, ktirrych otwarcie niezbqdne jest do realizar:j i

krajowyr:h i zagranicznych, rachunku dotyczqcego

nia zmiany karty wzor6w podpisu w ramach oplaty

,  w  tym m, in , :

zastrzega sobie

bez ponoszenia

wo do zmiany i lotici tworzonych stanowisk do obslugi

ZamawiajEcego

tkowych opllat; Zamawiajecy zastrzega sobier prawo do zmiany

okresie trwania umowy bez ponoszenia dodatkowych oplat;

WZW|K; termin otwarcia i zamkniqcia rachunl<u

do banku rnrniosku o otwarcie,zamkniecie rachrunku;

Srodk6w w innych bankach; Zamawiajqcy wymaga \ry

w innq formq organizacyjnq realizacji przez Wykonawcq

w oferrcie; Wykonawca powinien zatqczyt do oferty

oraz na obslugq nkowq propotlowany przez Wykonawcq, zawieraiqcy wszystkie

wne wskazane w SIWZ; ZamawiajAcy dopuszcza mo:2liwo5i

umowy/um6w wynikajqcych z wewnqtznych procerdur

ych produkt6w. Zapisy ww um6w powinny z:awierad zapisy

I  1 ,00 .00-4 ,  66 .  1  1 ,30 .00-5 ,

wykonania: poczqc ie :01 ,01 .2014 .

zwiqzane z przedmiotem zam6wienia:

ie uslug ba

objqtych dziatalno6ciq zamawiajqcego - 121

wraz z uruchomieniem kredytu obrotowego odnawialnego

wielko6ci zakresu zarm6rwienia: Pzedmiot zam6wierria w cz:e6ci

i Kanali,zacji Sp. z o.o. obejmujq usNugi polegajqce na

obrotowego odnawialnego, w szczeg6lnoSci: prowadzenie

nastQpujqcych uslug: otwarcie i prowadzenie rachunku

pomocniczych, realizacja polecei przelew6w wewnetrznych



Przesylanie ogloszeii

got6wkowych;

tygodniowych,

przyjmowanie we

Zamawiajacego

elelktronicznej;

do nachunku

Wymagania:

rachunk6w

prowadzenie r

pruyjmowanie we

uslug paez WPW|K

terenie miasta W

Sp. z  o.o.  na

ZamawiajEcego, ze

Uruchomienie kred

do wysokoSci l imitu

zostal przyznany; K

Wykonawca nie bqdzi

przyznanego limitu

obslugq linii

Zamawiajqcy

rachunku bie2qcym,

nleudzielenie przez

Zamawiajecegoi za

wekslowq.

z o.o. weksel in

bankowo6ci elektro

pracownik6w (

(mlqdzy rachunkami bernku); realizacja

ywanie wyplat

Swiadczonych przez K  Sp .  z  o .o . ,

bankowoSci

obslugi rachunk6w w

dogodnych dla niego

o, na kt6re bqd4

za usNugi zwiqzanez

bie:2qcego WPW|K Sp.

przelew6w do innych nk6w; realizacja

przyjmowanie wpNart

z o.o. ZamawiajEcy

wpNaty

Qdu na specyfikq czy

obrotowego odnawi

kredytowa w rachunll

charakter odnawialrry'

bieiiqcym w wysoko$ci

co oznacza, 2e ka2da

pobieral prowizji oraz

w rachunku

; Prowizja za urucho

sobie prawo

kredytu w rachunku

dopuszcza mo2liwoSi

i deklaracje wekslowq.

ej u Zamawiaj4cego,

i lodci) Zamawiaj

http : I lbzp|.portal. uzp. gct .pllindex.php? ue:ZP-400&strona:6 2013- l  1-08
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przelewr5w do innych bank6w; przyjmowanie wplat

; lokowanie vrolnych Srodk6w na lokatach jednodlniowych,

lub innych w ofercie banku obstuga os6b fizycznych tj.

oddzialach i (agencjach) banku (Wykonawcy) wptat z tytulu uslug

rantowanie uslugi bankowo6ci elektronicznej; wdlrozenie u

zapewnienie szkoleri; serwis systemu bankow,oSci

ie i instalowanie a ktu a I i:lujqr:ych prog ra mu sluzqcego do elektron icznej

obowigzywania we wskazanych przez Zamawiajecego miejscach i w

platno:lci z,apewnienie obstugi wirtualny,ch kont platnik6w

ane platno6ci); wydawanie opinii bankowych i zaSwiadczefi;.

bqdzie pobieral mi oplatq ryczaltowq ze wskazanych przez Zamawiajqcego

iem i obrslug4 rachunku bankowego tJi,: otwarcie i

o.o. oraz 3 rachunk6w pomocniczych , realizarcja polecefi

i przelew6w werrunqtrznych (miqdzy rachunkienri w banku);

wyplat got6wk:owych; obsluga os6b fizycznych tj.

oddzialach,fi (agencjach) banlku (Wykonawcy) wplat z tytulu dwiadczonych

aby Wykonawca posiadal co najmniej jerdeln oddzial na

z uwagi na koni dokonywania przezZamawiajqcego, tj.: WZWiK i WpWiK

na swoje konto lub wyplaty got6wkowej ze snroje konta przez

i dziala I noSc i wykonywa ny ch przez Za mawiaj4cych.

w rachunku bieZqcym: Mo2liwo6i kredytowania-linia

I 500 000,00 zl ur skrgsls obowiqzywania umow,f; Kredyt ma

calo6ci lurb czq6ci zadlu2enia powoduje, 2er odnavuia siq on

tj, 1 500 ,00 zl i mo2e by6 wykorzystany ponownie w olcrelsie, na jaki

[rqdzie uruchomiony konieczno6ci :;ktadania odrqbnego wniosku kredyl.owego;

t od niewylkorzystanej czqSci linii kredytowej w rannach

, a takze od ws;zystkich innych czynno6ci znriEzanych z

ie kredytu, nie u/ieksza niL2o/o od kwoty kredytu;

korzystaniil z lr:redytu oraz terminu jego uruchomir:nia w

dokona kredytu zgodnie z dyspozycjami ZamarwiiajEcego;

zqcym bqdzie jerdnoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez

kredytu bqd stanowi6 weksel wlasny in blanco wraz z deklaracjq

ia kontrasygnatq Gl6wnego Ksiqgowego WPWiK Sp.

nkowodi elektroniczna: bezplatne uruchomiernie uslugi

w ramach uruchomienia uslugi bezplatne szkolenie

w zakresie obslurgi wprowadzonego elektronicznego systemu

; obsluga
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obslugi rachunk6w

obslugi rachunk6w

przekazywanie i

w okresie obowiq

bezwzglqdnie na

przez Wykonawcq

wymiany zawieral

system powinien

na wszystkich rachu

wpNywy i wyptywy

nunneru rachunku

bank zobowiEzany

obsluga bankowE

bankowy,

wadium); wydruk

spoaqdzony na

wymaga pieczatki

banku; skladanie

(konsolidacja) na

wraz z naliczonymi

u2ytkownik winien

bezplatne wydawaniel

podpisu w ramach

stanowisk do obslugi

sobie prawo do zmi

dodatkowych oplat;

wymaga w przypadku

Wykonawcq pzed

ternninie umozli

zapewni od dnia 01, .2C114 roku prace w

r6wnowa2nym umro:2

okrelsie wdroZeniowym

nra umowy we

terminach; generow rvyciqg6w do ka2

b4dZ Swiqto; bezpla

rniesi4ca, niezale2n

obrsluga masowych

bankowym Zamawiar

za;lewnii moZliwo5i

prowadzii w tym o

na jednym

art, 7 Ustawy

podpisu; r6wnoczesne

rachunkach jednostki niez:ale2ne lqcza);

i przelewu ze

poleceri przelewu na

ptacowych lub innych anych przez

dai sw6j indywid

ii bankowych i i

nkowo6ci elektronicz

ilo5ci rachunk6w

pewnienie o

lub
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rozpoczQcier pracy od dnia 01.01.2014 roku; Wykonawca

systemie bankowo6ci internetowej lub

jEcym bezpieczne komunikacy.ine; bezplatna pomoc techniczna elektronicznej

powdro2eniowynl systemu oraz jego serwisu; bezplertne

ie wersji aktuali programu sNu2qcego do elektronicznej ob:;lugi rachunk6w

przez Zamawriajqcego miejscach i w dogodnych <lla niego

rachunku bankowego ZamawiajEcego w fornracie pDF,

od tego czy ostatni dzie6 miesiEca przypada vu sobotq, niedzielq

no6ci (Zamawia.i4cy dopuszcza mo2liwo6i zaproponowania

formatu pliku pNal.noSr:i masowych, jednak niezbqdner jest, aby plik

daty (datq obci42eni rachunku plaLnika oraz ksiqgowania (uznania). l, la rachunku

dwie daty sq ni gdy2 odsetki l iczone s4 na dzie6 obciq2enla rar:hunku);

iai uzyskiwanie w rzeczywi$tyrrr informacji o wszystkich operacjach i saldach

oraz umozliwiai Z4cq aktualizacjq salda o ka2dej porze dnia, uwzglqdniajEc

; przeszukiwanie wszystkich operacji wg treSci operacji, nazwy kontrahenta,

, daty operacji okresu, kwoty, przy czym w okresie obowiqzy,wania umowy

kiwania online zbior6w danych z calego okresu objqtego

archiwum; ustarlenie godziny wpfywu Srodk6w na riachunek

przez Zamawiaj,ecego rach u n ku ba n kowym ( rach u n ek

dokonania z adnotac.;q: Dokument wygenerowany elektrronicznie

Bankowe (Elz.U, z 2002r., Nr 72, poz.665 ze zm.) rnie

tym samym czarsie) wykonywanie operacji na r62n)rch

polecefi przellewu na lokaty terminowe dclstqpner w ofercie

rachunk6w otwartych dla Zamawiajecego; skiadanie

terminowe do w ofercie bankr.r; import danych z program6w ksiqr;owo

do sysl.emu bankoworlci elektronicznej; zerowanie

dnia, miesiqca oraz wskazanych rachunk6w bankowych Zamawiajqcego (saldo

mibankowymi) ; pracq kilku uzytkownik6w, pfty c4fm ka2(Jy

identyfikator i harslo dostqpu do systemu. Inne wymagania:

za6wiadcze6; nro2liwo66 dokonywania zmiany karty' wzor6w

ryczaftowej; Zama zastrzega sr)bie prawo do zmiany i loSci twozonych

bez ponoszenia dodatkowych oplat; Zamawiaj.lcy ziastrzega

Zamawiajqcego w okresie trwania umowy bez ponoszenia

ia 5rodk6w na ra'chunkach WPWiK Sp, z o.o.; Zarnauriajqcy

a jednostki w inn4 formq organizacyjnE reali izacji przez

zade kla rowa ny,ch w ofercie; Wykonawca porui n ien,zaNqczy iuslugi na warun
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2) Wsp6lny

2 .

do oferty projekt

wszystkie istotne Zamawiajecego

mo2liwoSi podpisa z wybranym

procedur banku,

zapisy SIWZ i nie

3) Czas trwania termin

4) Kryteria oceny

1. Cena - 78

3. Utworzenie

http:llbry0.porta .pVindex.php 2013- l  l -08

kredytowej oraz

umowne

dodatkowej u

poszczeg6lnych

b'yi z nimi sprzecz

Zam6wiefi (CpV): 11 .00 .00 -4 ,65 .

cena oraz inne

rachunku bie2qce(o

kt6w kasowych w

s[wz;

1.30.00-5

.20 t4 .
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przez Wykona zawierajqcy

dopuszcza

wynikaj4cych z

Zapisy ww um6w zawierai

ajqcego - 12


