
Zał. Nr 3  Istotne postanowienia umowy  

 

Przedmiotem zamówienia jest bankowa obsługa budżetu gminy Międzyzdroje  

w latach 2008 -2011 obejmująca : 

1. rachunki rozliczeniowe w złotych, USD, EUR, 
2. rachunki lokat terminowych w złotych, USD, EUR. 

 
1.Przedmiotem umowy jest obsługa bankowa budżetu Gminy Międzyzdroje w 
zakresie otwarcia i prowadzenia rachunku podstawowego – przewidywana ilość: 1 
sztuka 

 

2.Przyjmowanie wpłat gotówkowych – przewidywana maksymalna łączna wysokość 

kwoty wpłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 11 160 000,00 (słownie: 

jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy ) złotych;  

3.Dokonywanie wypłat gotówkowych - przewidywana maksymalna łączna wysokość 

kwoty wypłaconej w okresie obowiązywania umowy (3 lata) 1 332 000,00  (słownie: 

jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące ) złotych; 

4.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w 

banku oferenta -  przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 36 sztuk 

w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 

5.Realizacja przelewów składanych w formie papierowej na rachunki prowadzone w 

innych bankach – przewidywana ilość składanych przelewów w w/w formie: 36 sztuk 

w okresie obowiązywania umowy (3 lata); 

6.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na 

rachunki prowadzone w banku oferenta – przewidywana ilość składanych w/w 

przelewów: 2880 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);  

7.Realizacja przelewów za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej na 

rachunki prowadzone w innych bankach – przewidywana ilość składanych w/w 

przelewów: 8640 sztuk w okresie obowiązywania umowy (3 lata);  

8.Korzystanie z elektronicznej obsługi banku - przewidywana ilość 1 stanowisko, 

9. Wydawanie opinii i zaświadczeń  

10.Oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach według 

zmiennej stopy procentowej ustalanej co miesiąc w oparciu o średnią stawkę WIBID 

1 M z miesiąca poprzedniego wyliczoną na zasadach obowiązujących w banku 

skorygowaną o stały wskaźnik podany przez bank, 

11.Otwarcie i prowadzenie  - na wniosek Zamawiającego dodatkowych kont 

pomocniczych (subkont)- przewidywana ilość 4 szt. Koszty otwarcia i prowadzenia 

nie mogą być wyższe jak ustalone w ofercie . Wysokość oprocentowania środków nie 

może być niższa niż ustalona w ofercie.  



12. W razie zapłaty odsetek przez Zamawiającego z tytułu opóźnienia w spełnieniu 

świadczenia pieniężnego należnego wierzycielom z winy Banku , Bank zobowiązuje 

się do pokrycia powstałej szkody.  

13. Zastosowanie taryf opłat i prowizji bankowych w odrębnych umowach rachunku 

bankowego dla jednostek budżetowych gminy tj. Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła 

Podstawowa nr 2, Gimnazjum nr 1, Przedszkole Miejskie, Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Europejskie Centrum Różnorodności Biologicznej według taryf podanych 

w ofercie banku na obsługę budżetu gminy Międzyzdroje. 

14. Instalacja systemu Home Banking i przeszkolenie pracowników. 

15. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia do umowy: 

a/ w razie zaistniałej istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o tych okolicznościach, 

b/ zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie banku, 

c/ zostanie wydany nakaz zajęcia majątku banku, 

d/ Bank przerwie realizację niniejszej umowy lub realizuje ją w sposób sprzeczny z 

umową, 

e/ za 3-miesięcznym wypowiedzeniem. 

16. Bank może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający przy zawieraniu umowy poda 

nieprawdziwe dane. 

17. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

18. Bank ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

niniejszej umowy do wysokości szkód poniesionych z tego tytułu przez 

Zamawiającego. 

19. Bank nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy innym bankom. 

20. Żadna ze stron bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony nie ma prawa 

sprzedaży swej wierzytelności bądź przekazania praw do jej egzekucji osobom 

trzecim lub innym organom i instytucjom uprawnionym do wdrożenia trybu 

egzekucyjnego wobec tych wierzytelności. 

21. Wszelkie zmiany umowy dla swojej ważności wymagają formy pisemnej.    

Wykonawca w ramach złożonej oferty jest zobowiązany do zapewnienia obsługi 

elektronicznej  w standardzie zapewniającym pełne bezpieczeństwo, zgodnie z 

przepisami prawa.  

 



 


