
GMINA LEONCIN 
05-155 Leoncin, ul. PartyzantOw 3 

tel./fax 22 785-65-82(85), 22 785-66-00 	 Leoncin, dnia 24 stycznia 2018 roku 

Nun 

Do 

Wszystkich Wykonawców 

MODYFIKACJA 

treci specyfikacj i istotnych warunków zamówienia 

dot. o udzielnie zamówienia publicznego nr KZPA.271 .PN. 1.201 8prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego z dnia 24 stycznia 2018 r. na zadanie pn. ObsIgge bankowa i kasowg 
budetu gminy Leoncin oraz minnych jednostek oranizacyjnych. 

Gmina Leoncin ul. Partyzantów 3, 05-155 Leoncin dzialajc zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieñ publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), 
modyfikuje trek Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporzdzonej w postcpowaniu o 
udzielenie publicznego. 

Zakres modyfikacji jest nastçpujcy: 

Rozdzial XIII Opis kryteriów i sposobu oceny oferty: 
otrzymuj e brzmienie: 
1) Zamawiajqcy wybiera najkorzystniejszq ofertç sporód ofert niepodlegajcych odrzuceniu. 
2)Oceniajc danq ofertç Zamawiajqcy bçdzie dokonywal w tekcie oferty poprawy oczywistych 
omylek pisarskich oraz omylek rachunkowych w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 ust. 2. 
3) Stosowanie matematycznych obliczeñ stanowi podstawowq zasadç oceny ofert, które bqdq oceniane 
na Dodstawie Doniszych kryteriów oceny ofert oraz wzorów obliczania punktOw. 

WAGA 
L.p. NAZWA KRYTERIUM W 

PUNKTACH 

1.  Bieca obsiuga rachunkOw (Ryczaltowa oplata miesieczna-cena) 60 

Oprocentowanie grodk6w pieniçnych gromadzonych na 
2.  rachunkach bieqcych (WIBID* 	3M z ostatniego dnia roboczego 25 

plus/minus mar2a) 

3.  Calkowite koszty kredytów w rachunku biecym. 
3.1. Oprocentowanie kredytów w rachunku bieqcym (WIBOR*  3M z 15 

ostatniego dnia roboczego plus/minus mara) 
3.2. Prowizja bankowa procentowa od kwoty uruchomionego kredytu w 

rachunku biecym  
Zamawiajqcy dia oceny ofert przyjmuje wie1ko6 WIND 3M I WIBOR 3M z dnia 
opublikowania ogloszenia o zamówieniu, tj. z dn. 23.01.2018 

4) Oferta wypelniajca w najwyszym stopniu wymagania okre1one w kadym kryterium 
otrzyma maksymaln4 liczbç punktów. Pozostalym wykonawcom wypelniajqcym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio (proporcjonalnie) mniejsza liczba punktów. Wynik 
bçdzie traktowany jako wartoá punktowa ceny. 
5) Zamawiajqcy dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadzilby do powstania obowiqzku 
podatkowego dia zamawiajcego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i uslug w zakresie 
dotyczcym wewnqtrzwspolnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny 
naleny podatek od towarów i uslug, zgodnie z obowizujqcymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 



6)Dokonujc oceny ofert zamawiajqcy zastosuje nw. wzory w ka±dym z kryteriów: 

L.p. NAZWA KRYTERIUM WZOR SPOSOB  OCENY 

1 
Obsiuga rachunków CORon 	x 60 minimalizacja CORoo  

2 
Oprocentowanie grodk6w pieniçnych 100+000 	25  maksymalizacja 
gromadzonych na rachunkach biecych 100 + Oon  

Oprocentowanie kredytów w rachunku 
OKon 

3. bie2cym (WIBOR 3 M z ostatniego dnia -x 15 

OKoo 
minimalizacja 

roboczego * plus/minus marza) 

Skróty przyjçte we wzorach oznaczajq: 
CORon - cena obsiugi rachunku oferty najkorzystniejszej, 
CORoo - cena obsiugi rachunku oferty ocenianej, 
Ooo - Oprocentowanie grodkOw pieniçnych gromadzonych na rachunkach biecych oferty 

ocenianej, 
Oon - Oprocentowanie §rodk6w pieniçnych gromadzonych na rachunkach biecych oferty 

najkorzystniejszej, 
OKoo - Oprocentowanie kredytów w rachunku biecym oferty ocenianej, 
OKon - Oprocentowanie kredytów w rachunku bie2cym oferty najkorzystniejszej, 

7) W celu porównania ostatecznej liczby punktow uzyskanej przez Wykonawców porównuje sic 
sumç punktów ze wszystkich kryteriów. Oferta, która uzyska (po zsumowaniu punktów w ka2dym 

kryterium) najwy2szq liczbç punktOw zostanie uznana za najkorzystniejsz. 

8) Jee1i nie bçdzie mona dokonaó wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglçdu na to, 2e dwie lub 
wiçcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych kryteriów oceny ofert, Zamawiajcy 
sporód tych ofert dokona wyboru oferty z ni2szq cena, a jee1i zostaly zloone oferty o takiej samej 
cenie Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy ziozyli te oferty, do zloenia w terminie okrelony 
przez Zamawiajcego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy pzp). 
9) Jee1i wykonawca, o którym mowa w ust. 4 uchyla sic od zawarcia umowy, zamawiajqcy zbada, 
czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spelnia warunki udzialu w postçpowaniu wykonawca, ktory 
zloyl ofertç najwyej ocenionq sporód pozostalych ofert. 
10) Jeeli w postçpowaniu zlo2ona bçdzie oferta, której wybór prowadzilby do powstania u 
zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów I uslug, 
zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów 
uslug, ktory mialby obowiqzek rozliczyé zgodnie z tymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca, 
sk1adajc ofertç, jest zobligowany poinformowaé zamawiajqcego, ze wybór jego oferty bçdzie 
prowadziá do powstania u zamawiajcego obowizku podatkowego, wskazujc nazwç (rodzaj) towaru 
/ uslugi, których dostawa / gwiadczenie bçdzie prowadzie do jego powstania, oraz wskazujc ich 
wartoó bez kwoty podatku. 
Rozdzial XVI - Istotne dia stron postanowienia, które zostang wprowadzone do treci 
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jezeli zamawiajpcy wymaga od wykonawcy aby zawarl z nim umowe w sprawie 
zaméwienia publicznego na takich warunkach. 
- otrzymuje brzmienie 
Stosownie do przepisu art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieñ publicznych (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1579, z pón. zm.), Zamawiajcy przewiduje mo1iwoó dokonywania istotnych 
zmian postanowieñ zawartej Umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy w nastçpujcych przypadkach: 
1) Zmiana przepisów prawa. 
2) Na Zamawiaj4cego zostanq nalozone nowe zadania lub te2 zmieni sic jego struktura organizacyjna. 
3) Pojawk sic nowe produkty bankowe lub rozwiqzania organizacyjne, bez zmiany funkcji 
przedmiotu zamówienia, których wykorzystanie bçdzie korzystne dia Zamawiajcego. 
4) Wprowadzenie modyfikacji systemu finansowo-ksiçgowego Zamawiajcego tub systemu 



informatycznego wykorzystywanego przez Zamawiajcego, powodujqcej p0 stronie Wykonawcy 
obowizek zapewnienia pelnej kompatybi1noci z jego systemami operacyjnymi. 
5) Ulegn4 zmianie wiqqce strony niniejszej Umowy regulacje o charakterze finansowym lub 
ekonomicznym, majce wplyw na warunki obsiugi bankowej. 

Wraz z ofer4 Wykonawca dolczy parafowany projekt umowy, który stanowi zalqcznik do niniejszej 
sIwz. 

Zalpczniki do siwz otrzymujq brzmienie: 
Formularz ofertowy - zalqcznik nr 1, projekt umowy - zalqcznik nr 5 zgodnie ze wzorem 
zamieszczonym na stronie bip.leoncin.pl  w zakladce ,,przetargi/ogólne 

Termin skiadania ofert: nie ulega zmianie. 
Termin otwarcia ofert: nie ulega zmianie. 

up, W 

Henr. 
tarz 


