
Załącznik nr 3  

do Ogłoszenia o zaproszeniu do składania ofert nr RI.271.P.8.2021 

 

Istotne postanowienia umowy: 
 

 

1) Przedmiot zamówienia zgodny z zapisami Zapytania ofertowego z uwzględnieniem 

wymogów, zastrzeżeń i zapisów dotyczących niepobierania opłat za określone tam czynności 

bankowe. 

 

2) W umowie zostaną zawarte stawki za poszczególne usługi podane w ofercie. 

 

3) Należne Bankowi opłaty i prowizje bankowe pobierane będą z rachunków bankowych, 

których dotyczą. Ryczałt za obsługę bankową będzie pobierany z rachunku budżetu.  

 

4) Bank może realizować dyspozycje obciążające rachunki bankowe tylko do wysokości salda 

rachunku. W przypadku braku środków na rachunku bankowym uniemożliwiającym 

realizację obciążeń, Bank niezwłocznie wezwie Zamawiającego do uzupełnienia brakujących 

środków finansowych. 

 

5) Dla usług określonych w przedmiocie zamówienia Bank będzie pobierał wyłącznie opłaty  

i prowizje określone w ofercie.  

 

6) Z tytułu wykonywania innych czynności, Bank będzie pobierał opłaty i prowizje zgodnie  

z obowiązującą w Banku tabelą opłat i prowizji stanowiącą załącznik do umowy lub  

w drodze porozumienia z Zamawiającym, jeżeli opłaty i prowizje będą korzystniejsze dla 

Zamawiającego niż wynikające z tabeli. Bank zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

każdą aktualizację obowiązującej w Banku tabeli opłat i prowizji. 

 

 

7) Przyjmuję się następującą metodologię naliczania odsetek; przy naliczaniu odsetek przyjmuje 

się rzeczywistą liczbę dni w okresie odsetkowym, przy czym uznaje się, że rok ma 365 dni. 

Wysokość odsetek naliczana jest w stosunku rocznym. 

 

8) W przypadku likwidacji stawek: WIBOR 1M, WIBID 1M, WIBID ON zostaną one 

zmienione na stawki, które je zastąpią, albo najbardziej zbliżone swoją wielkością  

i charakterem do ww. stawek. 

 

9) W przypadku, gdy Bank nie posiada oddziału, filii, punktu na terenie miejscowości Łąck - 

zobowiązanie do otwarcia oddziału, filii, punktu w miejscowości Łąck w terminie 1 miesiąca 

od daty podpisania umowy na wykonanie bankowej obsługi budżetu gminy Łąck i jednostek 

organizacyjnych gminy Łąck. Przez okres do dnia otwarcia placówki Bank zapewnia bezpłatne 

dostarczanie i odbiór gotówki (wg zapotrzebowania Zamawiającego, nie częściej niż raz 

każdego dnia roboczego).  W przypadku niespełnienia przez Bank warunku otwarcia 

oddziału/filii/punktu na terenie miejscowości Łąck w terminie 1 miesiąca od daty podpisania 

umowy Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną w kwocie 1.000 zł za każdy dzień 

opóźnienia, a w przypadku  braku dostarczanie i odbioru gotówki (wg zapotrzebowania 

Zamawiającego, nie częściej niż raz każdego dnia roboczego) – 500 zł za każdy przypadek 

(Ww. punkt zostanie wprowadzony do umowy z bankiem, w przypadku wyboru Banku, który 

nie posiada oddziału, filii, punktu na terenie miejscowości Łąck) 

 

10)  Bank ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek nieterminowej lub 

nieprawidłowej realizacji zlecenia płatniczego w postaci kary umownej w wysokości 

stanowiącej równowartość trzykrotności odsetek ustawowych obliczanych za każdy dzień 

opóźnienia. 

 

11)  Bank zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy  

z przyczyn zależnych od Banku w wysokości 30% wynagrodzenia stanowiącego cenę  
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                oferty. 

 

12) Przewiduje się możliwość dokonania zmian zawartej umowy w przypadkach wystąpienia 

okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności nie można było przewidzieć  

w chwili zawierania umowy, w szczególności w przypadkach: istotnej zmiany na rynku 

finansowym, zmiany przepisów, zmian organizacyjnych. 

 

13)  Zmiany umowy mogą być dokonane wyłącznie w formie pisemnej na wniosek stron pod 

rygorem nieważności w postaci aneksu podpisanego przez obie Strony. Zmiany umowy nie 

mogą pogorszyć warunków złożonej oferty. 

 

14)  Do czasu podpisania aneksu do umowy w zakresie złożonego wniosku, o którym mowa  

w pkt. 12 Zamawiający ma prawo korzystania z usług Banku na dotychczasowych zasadach.  

 

15)  Za wprowadzenie zmian w niniejszej umowie na wniosek którejkolwiek ze stron, Bank nie 

będzie pobierał żadnych prowizji i opłat. 

 

16) Bank zapewnia ochronę danych osobowych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 

10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


