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         Załącznik Nr 5 do SIWZ 
 
 

Istotne postanowienia umowy 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu Powiatu Grodziskiego i jedno-

stek    organizacyjnych Powiatu, w tym: służb, inspekcji i straży obejmująca w szczególno-

ści: 

a) otwieranie, zamykanie i prowadzenie rachunków podstawowych i pomocniczych 

(złotówkowych i walutowych), w tym: 

– możliwość otwierania dodatkowych rachunków podstawowych i pomocniczych 

(złotówkowych i walutowych), w trakcie związania zamówieniem, na warunkach 

zadeklarowanych w ofercie, 

– potwierdzanie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, 

b) wpłaty i wypłaty gotówkowe, w tym: 

– dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych przez osoby upoważnione, działające  

w imieniu posiadaczy rachunków, 

– dokonywanie wpłat zamkniętych za pomocą bezpiecznych kopert wraz                             

z transportem gotówki (co najmniej raz w tygodniu z kasy Starostwa Powiatu 

Grodziskiego przy ul. Dalekiej 11a oraz z kasy przy ul. Żyrardowskiej 48),  

– możliwość wypłaty gotówki według nominałów określonych każdorazowo przez 

posiadaczy rachunków, 

c) realizacja przelewów przekazywanych w formie elektronicznej jak  

i papierowej (typu eliksir lub sorbnet), 

d) wdrożenie systemu bankowości elektronicznej do obsługi rachunków bankowych dla 

dowolnej ilości stanowisk w dowolnej ilości jednostek organizacyjnych Powiatu, 

e) wydawanie blankietów czekowych, 

f) wydawanie opinii i zaświadczeń na wniosek posiadacza rachunku, 

g) zerowanie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych każdego roku, zgodnie 

z dyspozycjami, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia kwot pozostałych na wyżej 

wymienionych rachunkach na rachunek wskazany, 

h) przeksięgowywanie skapitalizowanych odsetek od rachunków bankowych i naliczanych 

opłat (prowizji) zgodnie ze złożonymi dyspozycjami w tym zakresie, 

i) potwierdzanie wysokości salda na wszystkich rachunkach na ostatni dzień roku, 
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j) umożliwienie płatności za pomocą wykorzystania terminala do obsługi kart płatniczych 

w Starostwie Powiatu Grodziskiego (jednostka organizacyjna Powiatu) w budynku przy          

ul. Dalekiej 11a oraz w budynku przy ul. Żyrardowskiej 48 w Grodzisku Mazowieckim. 

Zastrzega się, iż w całym okresie obowiązywania umowy ilość wykorzystania terminali do 

obsługi kart płatniczych może ulec zmianie i może dotyczyć innych jednostek 

organizacyjnych Powiatu, 

k) lokowanie nadwyżek środków pieniężnych na okresy krótkoterminowe dostępne 

w ofercie banku z możliwością ich automatycznej prolongaty, 

l) ponadto w ramach usługi bankowości elektronicznej Wykonawca zapewni 

kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem finansowo – księgowym 

Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: 

- eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym 

Zamawiającego (Finanse Premium, Księgowość budżetowa) do systemu bankowości 

elektronicznej, 

- import wyciągów bankowych w formie elektronicznej z systemu bankowości 

elektronicznej do systemu finansowo-księgowego Zamawiającego (Finanse Premium,  

Księgowość budżetowa). 

m) posiadanie dostosowanego do potrzeb niepełnosprawnych, oddziału banku, filii bądź 

placówki w miejscowości Grodzisk Mazowiecki, które będą czynne w dni robocze                     

w godzinach 900 - 1600 oraz zdolne do realizacji wszelkich czynności bankowych 

określonych w SIWZ przez okres obowiązywania umowy, 

n) możliwość udzielenia w rachunku bieżącym Powiatu, w każdym roku budżetowym, 

kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego 

deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego, do wysokości określonej 

corocznie przez Radę Powiatu w uchwale budżetowej (w 2018 roku do kwoty 

2.000.000,00 złotych). Szczegółowe warunki kredytu określi odrębna umowa, 

2. Czas trwania umowy: od 23 czerwca 2018 roku do 22 czerwca 2022 roku. 

3. Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty i prowizje wymienione w formularzu ofertowym              

załączonym do oferty. 

4. Prowizje i opłaty będą niezmienne w okresie obowiązywania umowy. 

5. Stopa oprocentowania rachunków bankowych będzie zmienna a jej wysokość będzie 

określana co miesiąc jako średnia arytmetyczna stawki WIBID 1M z miesiąca poprzedza-

jącego okres rozliczeniowy pomniejszona/powiększona o marżę banku. 
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6. Kredyt oprocentowany będzie według dziennej stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M 

ustalonej jako średnia arytmetyczna notowań stawki WIBOR 1M za miesiąc poprzedzający 

kolejny miesięczny okres odsetkowy, powiększonej/pomniejszonej o marżę        Wyko-

nawcy   w wysokości określonej w złożonej ofercie, stałą w okresie obowiązywania 

umowy. 

7. Bank prowadzący rachunki Powiatu oraz jednostek organizacyjnych Powiatu ponosi od-

powiedzialność za szkody powstałe z jego winy, wskutek nieterminowej lub nieprawidło-

wej realizacji zlecenia płatniczego. 

8. Bank zobowiązuje się do zapłacenia kar umownych za zawinione przez siebie opóźnienia 

w realizacji zlecenia płatniczego w wysokości stanowiącej równowartość odsetek obliczo-

nych za każdy dzień opóźnienia według dwukrotności stopy oprocentowania środków 

zgromadzonych na rachunku bieżącym od kwoty nie zrealizowanego  

w terminie zlecenia. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysoko-

ści poniesionej szkody. 

10. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zawartej pomiędzy bankiem           

a odpowiednio: Powiatem/jednostką organizacyjną Powiatu zastosowanie będą miały 

przepisy: Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U.       

z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.)  i ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 

2004 r. (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1597 z późn. zm.).  

11. Umowa nie może być sprzeczna z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), istotnymi postanowieniami umowy 

zawartymi w niniejszym załączniku oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo ban-

kowe (Dz. U. z 2017 r.  poz. 1876 z późn. zm.).  

12. Umowy zawierające ww. istotne dla stron postanowienia zostaną zawarte z każdą z jed-

nostek objętych zamówieniem. Liczba jednostek organizacyjnych Powiatu jak również ich 

forma organizacyjno-prawna w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie.              

W przypadku zwiększenia liczby jednostek organizacyjnych bądź zmiany ich formy           

organizacyjno-prawnej, nowe jednostki zawrą umowy na warunkach wynikających                 

z przeprowadzonego postępowania.  

13. Powiat przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia na wniosek Banku – w przypadku 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę – 

ewentualna zmiana będzie dotyczyła jedynie osób skierowanych do wykonania przed-

miotu Umowy, których wysokość wynagrodzenia jest równa minimalnemu wynagrodze-

niu za pracę; 



 4

14. Powiat przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia na wniosek Banku– w przypadku 

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

15. We wniosku, o którym mowa w ust. 13 lub 14 Bank ma obowiązek szczegółowo uzasadnić 

wpływ zmiany na koszty wykonania zamówienia. Powiat ma prawo do weryfikacji zasad-

ności wniosku. Wniosek musi być złożony w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów 

powodujących zmianę. Bank wraz z wnioskiem, o którym mowa powyżej, winien przedło-

żyć ostatni dostępny Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych 

świadczeniach (ZUS RCA), dla każdej osoby, dla której Bank składa wniosek o zmianę. Wy-

nagrodzenie będzie podlegało zmianie, w przypadkach, o których mowa w ust. 13 lub 14 

od miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dokonujące te zmiany. 

16. Powiat dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia Banku w przypadku ustawowej 

zmiany stawki podatku od towarów i usług. 

17. Bank nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przy-

sługujących mu od Powiatu z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Powiatu wyra-

żonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

18. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Powiatu. 

 

 

………………………………….                   …………………………………………………………………… 

(miejscowość, data)       (podpis upełnomocnionego przedstawiciela) 


