Załącznik nr 2 do Zaproszenia - IR.I.272.3.2.2022 – Projekt Umowy.
projekt umowy zawierający istotne warunki umowy
na kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego
Zawarta w dniu…………………… w Ostrowcu Świętokrzyskim pomiędzy:
Powiatem Ostrowieckim, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
1. Starostę Ostrowieckiego – Marzenę Dębniak
2. Wicestarostę – Andrzeja Jabłońskiego
przy Kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ostrowieckiego – Julity Szewczyk,
a
………………………………………………………………………………..,
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………………………..
2. …………………………………………………….
zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści:

§1
W wyniku wyboru oferty w trybie zamówienia wyłączonego z obowiązku
stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej
od 60 000,00 zł netto, ale mniejszej niż 130 000,00 zł netto Zamawiający zleca,
a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę bankową budżetu Powiatu
Ostrowieckiego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego.
§2
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego będzie wprowadzona zgodnie ze szczegółowym
opisem przedmiotu zamówienia.
§3
1. Wysokość opłat i prowizji za czynności związane z prowadzeniem rachunku będzie
naliczana zgodnie z warunkami przedstawionymi w kwestionariuszu ofertowym
kompleksowej obsługi bankowej budżetu Powiatu Ostrowieckiego oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego, który stanowi integralną część Umowy.
2. Warunki przedstawione w ofercie wykonawcy, w tym wysokość opłat i prowizji nie mogą
ulec pogorszeniu przez cały okres trwania umowy.
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§4
Powiat Ostrowiecki wyraża zgodę na oznakowanie przez Wykonawcę budynku, w którym
będzie wykonywana usługa w formie i miejscach zaakceptowanych przez Zamawiającego.
§5
Umowę zawiera się na czas określony od do dnia 07 marca 2022 r. do dnia 06 marca 2026 r.
(48 miesięcy).
§6
Wartość umowy zgodnie ze złożoną ofertą nie przekroczy kwoty……………zł.
§7
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w ciągu 30 dni, w razie wystąpienia
okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, powodujących,
że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W takim wypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§8
W okresie obowiązywania umowy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach
uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody
i koszty oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać
z niedołożenia należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.
§9
1.
2.
3.

Ewentualne zmiany treści umowy mogą nastąpić w formie pisemnego aneksu.
Zmiany treści umowy wprowadzone bez zachowania treści pisemnej są nieważne.
Zmiana stawki podatku od towarów i usług w trakcie trwania umowy nie stanowi
podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy.
§ 10

Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana między stronami
w związku z niniejszą umową będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę
zawiadamiającą.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny
i ustawy Prawo bankowe.

§ 12
2

Ewentualne sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane polubownie,
a w razie braku porozumienia, spory podlegać będą rozpoznaniu przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
§ 13
Postanowienia regulaminów obowiązujących u Wykonawcy
zamówienia nie mogą być mniej korzystne od postanowień umowy.

dotyczące przedmiotu

§ 14
1.

2.

3.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia indywidualnych
umów z podmiotami biorącymi udział w zamówieniu, regulujących zasady korzystania
z usług bankowych.
Umowy indywidualne będą zawierane przez reprezentantów podmiotów biorących udział
w zamówieniu posiadających upoważnienia do składania oświadczeń woli, w sprawach
majątkowych.
Rozwiązanie Umowy powoduje automatyczne rozwiązanie umów indywidualnych
zawartych z podmiotami biorącymi udział w zamówieniu.
§ 15

W przypadku łączenia, przekształcania lub tworzenia nowych jednostek w trakcie trwania
Umowy, Wykonawca podpisze z wyżej wymienionymi jednostkami indywidualną umowę
na prowadzenie obsługi bankowej na warunkach uzyskanych w niniejszej Umowie.
§ 16
1. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych
części zamówienia tj. otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych zamawiającego,
prowadzenia obsługi bankowej we własnych placówkach Wykonawcy, udostępnienie
kredytu w rachunku bieżącym.
2. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcom wdrożenia systemu bankowości
elektronicznej wraz z przeszkoleniem i wdrażaniem nowych użytkowników.
§ 17
1. Zamawiający nalicza Wykonawcy kary umowne za:
a) brak uruchomienia lub nienależyte uruchomienie kompleksowej obsługi bankowej
budżetu Powiatu Ostrowieckiego i jednostek organizacyjnych Powiatu Ostrowieckiego
z dniem 07.03.2022 r. w wysokości 10% wartości zamówienia dotyczącego danej
jednostki organizacyjnej Powiatu Ostrowieckiego,
b) każdy przypadek niewykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
zamówienia dotyczącego danej jednostki organizacyjnej Powiatu,
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c) każdy przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 1% wartości
zamówienia dotyczącego danej jednostki organizacyjnej Powiatu,
d) rozwiązanie Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości
1% wartości zamówienia dotyczącego danej jednostki organizacyjnej Powiatu.
2. Kary umowne mogą być naliczane odrębnie, co do każdego naruszenia zapisów umowy
przez Wykonawcę .
3. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do żądania zapłaty
odszkodowania, w przypadku gdy wysokość poniesionej szkody przewyższa wysokość
kary.
§ 18
Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z niniejszej
umowy.
§ 19
Oferta Wykonawcy i opis przedmiotu Zamówienia stanowią integralną część niniejszej umowy.
§ 20
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania i ochrony danych osobowych Posiadacza
rachunku oraz osób go reprezentujących, z zachowaniem zasad określonych rozporządzeniem
PEiR (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. 1, z późn. zm.) - dalej RODO
§ 21
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, w tym po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Zamawiający

Wykonawca
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