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Załącznik nr 3 do zapytania cenowego 

 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE WINNA ZAWIERAĆ  UMOWA W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

1. Zobowiązanie się do prowadzenia obsługi bankowej Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w jego 

siedzibie w Suwałkach, ul. Szpitalna 60, 

2. Zakres obsługi bankowej: 

a) obsługę rachunku Szpitala w zakresie: 

- prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych z pełnym zakresem operacji bezgotówkowych i 

gotówkowych, prowadzenia rozliczeń krajowych i zagranicznych, przyjmowania lokat złotowych i dewizowych, 

udzielania kredytu w rachunku bieżącym,  

b) wstawienie i uruchomienie na terenie Szpitala bankomatu z możliwością wpłaty gotówki  wraz z bezpłatnym serwisem na 

terenie Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach do którego zadań należeć będzie:  

- obsługa bankowa bezgotówkowa 24h/24h 

3. Wysokość oprocentowania rachunku podstawowego i pomocniczych. 

4. Wysokość prowizji. 

5. Nazwa postępowania, znak sprawy, czas trwania umowy. 

6. Określenie wysokości udzielonego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym, okresu na jaki został udzielony. 

7. Koszt kredytu w rachunku bieżącym. 

8. Wysokość prowizji za uruchomienie kredytu. 

9. Czas realizacji złożonych dyspozycji. 

10. W przypadku wystąpienia u Zamawiającego szkód wynikających z awarii lub zmian w systemach informatycznych Banku, 

współpracujących z systemami Zamawiającego Bank będzie zobowiązany do ich naprawienia oraz pokrycia kosztów z tym 

związanych. 

11. W przypadku nieterminowej realizacji zleceń płatniczych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Bank będzie 

zobowiązany do zapłaty odszkodowania umownego, naliczanego za każdy dzień zwłoki, wg stopy procentowej równej półtora 

krotności odsetek umownych w skali roku. 

12. Umowa zawierana jest na okres 24 miesięcy ; realizacja umowy rozpocznie się z wybranym Wykonawcą od dnia 15/10/2019r. 

13.  Zmiany postanowień umowy o treści: 

1)Nie przewiduje się zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty (art. 144 ust 1 ustawy Prawa zamówień 

publicznych) z wyjątkiem: 

a) zmiany nazwy, siedziby stron umowy, nr-ów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych. 

2) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w zakresie art. 142 ust. 5 Pzp,  

tj.  postanowień określających zasady zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w umowie zawartej na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, jeśli zmianie ulegną: 

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług tj.  zmiana ceny w przypadku zmiany przepisów prawa 

podatkowego w okresie obowiązywania umowy dotyczących stawek VAT, przy czym zmiana nastąpi w wartości brutto, 

natomiast wartość netto pozostaje bez zmian, 

2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów z dnia 10 października 2002r., o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości   stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

     - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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3) Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie 

strony, pod rygorem nieważności. Zmiany nie mogą naruszać postanowień zawartych w  art. 142 ust.5 oraz art. 144 ust. 1 

Prawa zamówień publicznych. 

 

 

14. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% ceny oferty za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy. 

 

 


