Nadarzyn: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY NADARZYN I
JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2016 -2019.
Numer ogłoszenia: 15690 - 2016; data zamieszczenia: 22.01.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Nadarzyn , ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn, woj. mazowieckie,
tel. 22 7298185, faks 22 7298175.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.bpi.nadarzyn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU
GMINY NADARZYN I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY W LATACH 2016 -2019..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Nadarzyn oraz jej
jednostek organizacyjnych, zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku Nr 5, pkt. 1 Dokumenty
finansowe do zamówienia, obejmująca następujące usługi: 1. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie na
wniosek Zamawiającego rachunku bieżącego budżetu Gminy Nadarzyn w którym zamawiający będzie
uprawniony do zaciągania kredytu w rachunku bieżącym przeznaczonego na finansowanie
występującego w trakcie roku deficytu budżetowego, 2. Otwarcie, prowadzenie i zamykanie na
wniosek Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych; rachunków podstawowych i pomocniczych,
rachunków tworzonych do obsługi projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych, w tym
wszystkich rachunków bankowych jednostek organizacyjnych (nie wyłączając nowo otwieranych
rachunków w trakcie trwania umowy), w oparciu o odrębne dyspozycje z uwzględnieniem warunków
przedstawionych w niniejszej SIWZ, ofercie Wykonawcy i w warunkach umowy na bankową obsługę
budżetu Gminy Nadarzyn i jednostek organizacyjnych, zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego
postępowania. (Uwaga: jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn podpisują indywidualnie umowy z
bankiem, ale na zasadach i warunkach ustalonych w postępowaniu.), 3. Otwarcie i prowadzenie
rachunków walutowych, 4. Potwierdzenie otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych., 5. W ramach
umowy Wykonawca zapewni indywidualną (bezkolejkową) obsługę pracowników Zamawiającego i
jednostek organizacyjnych w godz. min. 8.00 - 16.00, a w wyjątkowych sytuacjach przy wcześniejszym

uprzedzeniu Zamawiającego Wykonawca zapewni obsługę do godz. 18.00. W ramach usługi
Wykonawca winien umożliwić dokonywanie wpłat osób fizycznych na rzecz budżetu Gminy Nadarzyn i
jednostek podległych bez wypełniania dokumentów wpłat, wskazując wyłącznie numer rachunku i tytuł
wpłaty. 6. Wydawanie blankietów czekowych, 7. Możliwość wymiany gotówki na nominały o mniejszej
wartości tj. na banknoty jak i na bilon. Za wymienioną usługę Bank nie będzie pobierał żadnych
prowizji ani opłat, 8. Udzielenie Gminie Nadarzyn na jej wniosek kredytu w rachunku bieżącym na
pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego do wysokości zapisanej w uchwale
budżetowej na dany rok, o zmiennym oprocentowaniu, którego zabezpieczeniem, będzie weksel
własny in blanco. W roku 2016 limit kredytu w rachunku bankowym wynosi 2.000.000 złotych. W
następnych latach do kwoty 5.000.000,00 zł. Kredyt oprocentowany wg. zmiennej stopy procentowej
obowiązującej w dniach, za które naliczane są odsetki i równy jest WIBOR 1 M powiększony o marżę
w stosunku rocznym. Oprocentowanie kredytu w bieżącym miesiącu liczone jest jako średnia
arytmetyczna wartości WIBOR 1 M z dwóch ostatnich dni roboczych miesiąca kalendarzowego
poprzedzającego miesiąc naliczania odsetek powiększoną o stałą marżę banku. Marża banku jest
stała w okresie obowiązywania umowy. Bank nie będzie pobierał opłat za gotowość środków (Bank
nie będzie pobierał opłat od salda niewykorzystanej części kredytu w rachunku bieżącym). Odsetki od
kredytu naliczane są miesięcznie i pobierane ostatniego dnia każdego miesiąca. 9. Realizacja
przelewów złożonych w formie elektronicznej na zewnątrz w tym samym dniu, jeśli zostaną złożone
przed ostatnią sesją wychodzącą ELIXIR w Banku, natomiast przelewów złożonych w formie
elektronicznej wewnętrznych w tym samym dniu. W przypadku braku dostępu do systemu bankowości
elektronicznej z winy banku, umożliwi on realizację przelewów w formie papierowej bez ponoszenia z
tego tytułu opłat czy prowizji przez Zamawiającego. Takie sytuacje mogą mieć jedynie charakter
wyjątkowy i Wykonawca winien wcześniej zawiadomić Zamawiającego o takim przypadku. 10.
Realizacja wyłącznie dyspozycji podpisanych przez osoby upoważnione przez posiadacza rachunku,
wymienione w karcie wzorów podpisów, -przygotowanie karty wzorów podpisów, -przygotowanie
zmiany karty wzorów podpisów , 11. Wdrożenie elektronicznego systemu obsługi bankowej (Home
banking) we wszystkich obsługiwanych jednostkach organizacyjnych gminy, na wskazanych przez
Zamawiającego stanowiskach jak również przeszkolenie pracowników, przekazywanie i instalowanie
wersji aktualizujących oprogramowanie w okresie trwania umowy oraz świadczenie jego serwisu.
Czas reakcji od zgłoszenia problemu telefonicznie, faxem. lub pocztą elektroniczną: niezwłocznie.
System ten winien umożliwiać w szczególności: -uzyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji o
wszystkich operacjach i saldach na rachunku bieżącym, na jego subkontach, na rachunkach
pomocniczych i na subkontach tych rachunków, jednostek budżetowych Gminy Nadarzyn, dostępność systemu bankowości elektronicznej poprzez sieć szerokopasmową. -przeszukiwanie
zbiorów wszystkich operacji we wszystkich rachunkach , -składania poleceń przelewów, w tym
poleceń przelewów do ZUS i US ze wszystkich wyżej wymienionych rachunków w ramach dostępnych
środków , -tworzenie zbioru danych rachunków, kontrahentów i innych danych ewidencyjnych, uzyskanie raportów o zrealizowanych operacjach, -informację o odrzuceniu transakcji z podaniem
komunikatu o przyczynie, -generowanie (wydruk) wyciągów niewymagających stempla bankowego, podawanie w wyciągu bankowym pełnych informacji o źródle płatności, adresu, rodzaju płatności,
kwoty, tytułu prawnego operacji, dacie dokonania płatności gotówkowej przez dłużnika. Za
dostarczenie w formie elektronicznej wyciągu do każdego rachunku Bank nie będzie pobierał żadnych
prowizji czy opłat. -generowanie (wydruk) potwierdzenia zrealizowanego przelewu, -możliwość
wykonywania operacji w tym samym czasie na różnych rachunkach bankowych jednostki przez
jednego bądź kilku użytkowników systemu, -umożliwienie użytkownikowi dysponowania podpisem
elektronicznym. 12. Wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych o prowadzonych rachunkach

bankowych, 13. Oprocentowanie środków na rachunkach. Naliczanie i dopisywanie odsetek
następować będzie raz na miesiąc. Wysokość oprocentowania będzie ustalana na podstawie stawki
WIBID 1 M, stanowiącego średnią wartość WIBID-u z poprzedniego miesiąca plus , minus marża
określona w złożonej przez Bank ofercie. Marża jest stała w całym okresie trwania umowy z
zastrzeżeniem opisu dopuszczonych zmian umowy. 14. Zerowanie rachunków bieżących, zgodnie z
dyspozycjami (Zamawiający określi konta, dla których ta usługa winna być wykonana), polegające na
przekazaniu na koniec każdego dnia roboczego oraz z dniem 31 grudnia każdego roku kwot
pozostałych na wyżej wymienionych rachunkach (np. odsetki bankowe) na rachunek bieżący budżetu
Gminy. Za wymienioną usługę bank nie będzie pobierał żadnych opłat ani prowizji. 15. Przekazywanie
odsetek ze wskazanych przez Zamawiającego rachunków bankowych w dniu kapitalizacji na rachunek
dochodów jednostki 16. Umożliwienie Zamawiającemu pobieranie opłat z tytułu kosztów związanych z
funkcjonowaniem określonych przez Zamawiającego rachunków bankowych z innych wskazanych
przez Zamawiającego rachunków bankowych bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych
opłat i prowizji, 17. Wykonywanie innych czynności bankowych, których potrzeba wykonania wynika
ze specyfiki przedmiotu zamówienia, niezbędne do kompleksowej realizacji świadczenia w kształcie
wynikającym ze stosunku zobowiązaniowego, 18. Realizacja dyspozycji pisemnych złożonych w
banku do godz. 13.00 w dniu złożenia, a złożone później mogą być przekazane do rozrachunku w
następnym dniu roboczym. 19. Pośrednictwo banku, jeśli jest wymagane, w przypadku dochodzenia
roszczeń z gwarancji bankowych, ubezpieczeniowych i innych zgodnie z przepisami ustawy prawo
zamówień publicznych, 20. Zapewnienie dostępu Zamawiającemu do elektronicznych wyciągów
bankowych w każdym kolejnym dniu roboczym, w którym były dokonane operacje na rachunkach, 21.
Sporządzanie na wniosek Zamawiającego historii każdego rachunku bankowego otwieranego do
obsługi konkretnego projektu realizowanego przez Zamawiającego, 22. Prowadzenie przez bank, na
rzecz obsługi Zamawiającego obsługi płatności masowych (wpłaconych w pieniądzu i przelewem),
kierowanych na rachunek rozliczeniowy klienta, poprzez tzw. rachunki wirtualne, stanowiące
identyfikatory płatności. Usługa ta polega na przyjmowaniu, przetwarzaniu, identyfikacji oraz
konsolidacji płatności masowych (codziennie), wpływających na rachunki wirtualne i księgowaniu ich
na rachunku rozliczeniowym Zamawiającego, zbiorczymi kwotami przyjętych wpłat oraz
przekazywaniu Zamawiającemu raportu (pliku analitycznego), zawierającego szczegółowe dane,
dotyczące przyjętych wpłat. Wpływy na rachunki wirtualne są rejestrowane w systemie transakcyjnym
banku i księgowane w godzinach sesji przychodzących. Środki pieniężne wpływające na rachunki
wirtualne, do momentu przekazania ich na konto Zamawiającego nie są oprocentowane. Zamawiający
zamierza kontynuować tę usługę w zakresie wpłat podatków. Szczegóły korzystania z usługi określi
umowa. Uwaga: Zamawiający pracuje w systemie finansowo księgowym Księgowość budżetowa firmy
U.I. Info-system oraz Podatki firmy U.I. Info-system (generują pliki w formacie xml). Wykonawca
winien zapewnić pełną kompatybilność systemów: własnego i Zamawiającego w celu zapewnienia
ciągłości w dostępie do świadczonych przez siebie usług bankowych. Wykonawca pokryje wszelkie
koszty niezbędne do poniesienia w celu zapewnienia kompatybilności systemów: banku i
Zamawiającego, jeżeli wystąpi taka okoliczność. 23. Ponadto w ramach usługi bankowości
elektronicznej Wykonawca zapewni kompatybilność systemu bankowości elektronicznej z systemem
finansowo- księgowym Zamawiającego i jego jednostek organizacyjnych, która pozwoli na: 23.1.
eksport poleceń przelewów przygotowanych w systemie finansowo-księgowym Zamawiającego
Księgowość budżetowa do systemu bankowości elektronicznej; 23.2. import wyciągów bankowych w
formie elektronicznej z systemu bankowości elektronicznej do systemu finansowo-księgowego
Zamawiającego Księgowość budżetowa. 24. Bank nie będzie pobierał od Gminy Nadarzyn i jej
jednostek innych niż zaproponowane w ofercie, opłat i prowizji za wykonywanie czynności

wymienionych w zamówieniu: -opłat i prowizji za rozpatrzenie wniosku o kredyt w rachunku bieżącym
oraz za gotowość środków w ramach wysokości określonej odrębną umową. Realne zapotrzebowanie
w roku w granicach dopuszczonych uchwałą Zamawiający określi poprzez złożenie stosownego
wniosku, -prowizji ani opłat z tytułu obsługi lokat terminowych. Jeżeli w trakcie trwania umowy
powstaną lub zostaną przekazane gminie inne jednostki organizacyjne zostaną one włączone do tej
usługi bez ponoszenia dodatkowych opłat. Zmiana stanu rachunków bankowych oraz form
organizacyjnych jednostek powiązanych z budżetem gminy nie spowoduje zmiany opłaty
zaproponowanej w ofercie. Dopuszcza się możliwość zwiększenia ilości rachunków podstawowych i
pomocniczych wynikającą ze zmian w strukturze organizacyjnej gminy lub zmiany zasad polityki
rachunkowości dotyczących Gminy i jej jednostek organizacyjnych. 25. Wykonawca zobowiązuje się
do posiadania oddziału banku, filii bądź placówki w miejscowości Nadarzyn, które będą zdolne do
realizacji wszelkich czynności bankowych określonych w SIWZ przez okres trwania umowy. 26.
Wykonawca wskaże imiennie pracownika do obsługi Zamawiającego w okresie realizacji
przedmiotowego zamówienia, 4. W ZAŁĄCZNIKU NR 5 do niniejszej SIWZ Dokumenty finansowe
Zamawiający załącza dokumenty i uchwały pomocne do sporządzenia oferty..
II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4, 66.11.30.00-5, 66.11.20.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.01.2019.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

- posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.128, z późn. zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ustawy Prawo Bankowe - innego dokumentu
wskazującego podstawę prawną utworzenia banku przed dniem wejścia w życie ustawy. W
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców (banki) w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla
każdego z nich. * Ocena sposobu dokonywania spełniania warunków udziału w
postępowaniu będzie dokonana wg formuły spełnia/nie spełnia w oparciu o dostarczone

dokumenty. Nie spełnienie w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu na załączniku nr 2; 2) kserokopia zezwolenia na
prowadzenie działalności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo
bankowe (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz.128, z późn. zm.), a w przypadku określonym w
art. 178 ustawy Prawo Bankowe - innego dokumentu wskazującego podstawę prawną


utworzenia banku przed dniem wejścia w życie ustawy.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku



o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Zamawiający nie określa szczególnych wymagań.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:


potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 80




2 - Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym - debet w rachunku - 10
3 - Oprocentowanie środków na rachunkach bankowym - 10

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy, jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) zmiana
wynagrodzenia należnego Wykonawcy 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, - zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przy czym
zmiana wynagrodzenia nastąpi w przypadku gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania
zamówienia przez Wykonawcę. 2) zmiana przedmiotu umowy bez zmiany umownego wynagrodzenia
w przypadku: - pojawienia się nowych produktów bankowych lub rozwiązań organizacyjnych, z których
Zamawiający będzie zamierzał skorzystać, - zmiany zakresu obowiązków Wykonawcy w związku z
nałożeniem na Zamawiającego dodatkowych zadań lub wprowadzeniem zmian organizacyjnych.
Określenie warunków dokonywania ww. zmian umowy: Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę
pisemnie w postaci wniosku. Wniosek musi zawierać opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas
wykonania zmiany (jeżeli wymaga), a w przypadku zmiany wynagrodzenia wykonawcy uzasadnienie i
szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz wpływ zmian na umowne wynagrodzenie
Wykonawcy. Wszystkie zmiany wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez
obie strony aneksu
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.nadarzyn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY
NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul. MSZCZONOWSKA 24.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
01.02.2016 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY NADARZYN, 05-830 NADARZYN, ul.
MSZCZONOWSKA 24, pokój nr 100.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia: nie

