
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV-122/04

Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 22 czerwca 2004 r

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Baborów 

w latach 2004 - 2009
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

poniżej 60.000 EURO
na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych – Dz. U. Nr 19 poz.177

           ZAMAWIAJĄCY : Gmina Baborów
           Osoba  działająca  w imieniu zamawiającego : Burmistrz Gminy  
                                                                                         Baborów        
           Adres do korespondencji : Urząd Miejski w Baborowie                       

        ul. Dąbrowszczaków 2 a
                   48 – 120 Baborów

tel. 077/ 4869005
fax 077/4869066

Tryb udzielenia zamówienia – przetarg nieograniczony 

            Szczególny zakres zamówienia :
           

Zamówienie obejmuje obsługę bankową budżetu Gminy Baborów  i rachunków 
           pomocniczych oraz obsługę rachunków bankowych Gminnych Jednostek 

Organizacyjnych.

II  - Kryteria oceny spełnienia warunków wymaganych od oferentów.   
1. W postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego
    udział mogą brać banki które :
    1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie  art. 24 ustawy prawo
        zamówień publicznych,
   2) Załączą do oferty dokumenty wymienione w pkt. VII niniejszej

       specyfikacji.

II. Przedmiot zamówienia :
Wykonywanie  bankowej obsługi budżetu polega  na :
1)  Otwarciu i prowadzeniu rachunków bankowych bieżących i pomocniczych,
2)  Możliwości umieszczania wolnych środków pieniężnych na lokatach
     krótkoterminowych. Minimalna kwota wolnych środków to 50.000 zł.
3)  Zapewnienie możliwości zaciągania obrotowego kredytu w rachunku
      bieżącym budżetu Gminy,
4)  Zapewnienie obsługi bankowej Gminnych Jednostek Organizacyjnych.

III. Kryteria oceny oferty :
Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie poniższych kryteriów :
1. Ogólne warunki prowadzenia rachunków – znaczenie 60 %
2. Dostępność do obrotu gotówkowego – znaczenie 40 %



 
IV. Znaczenie poszczególnych elementów kryteriów przy ocenie ofert :

1. Kryteria ogólnych warunków prowadzenia rachunków – maksymalnie
   60  pkt.

   1) Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku – maksymalnie 5 pkt.
  
   2) Opłata jednorazowa za otwarcie jednego rachunku bankowego -

   maksymalnie  2 pkt.

   3) Opłata za przelewy bankowe – maksymalnie 5 pkt,  w tym :
        a) za 1 sztukę przelewu do innego banku – maksymalnie 3 pkt.
        b) za 1 sztukę przelewu wewnątrz banku – maksymalnie 2 pkt.

   4) Prowizje od kwoty wpłat gotówkowych – maksymalnie 10  pkt.
   
   5) Prowizje od kwoty wypłat gotówkowych – maksymalnie 9 pkt.
   
   6) Stopa oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym w skali
       roku – maksymalnie 10 pkt.
 
  7) Stopa oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na lokatach
       krótkoterminowych – maksymalnie  6 pkt. w tym :
       a) na 1 tydzień – 1 pkt.
       b) na 1 miesiąc – 2 pkt
       c) na 3 miesiące – 3 pkt.

Oprocentowanie środków na rachunkach bankowych i lokat oparte będzie na średniej stawce 
WIBID 1M   z miesiąca  poprzedzającego  miesiąc,  za który naliczane będzie oprocentowanie.

  8) Stopa oprocentowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym budżetu
      w skali roku – maksymalnie 10 pkt.

Oprocentowanie kredytu obrotowego oparte będzie na średniej stawce WIBOR 1M z 
miesiąca poprzedzającego  miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie.

  9) Stawka procentowa prowizji bankowej od kwoty uruchomionego kredytu
      w rachunku bieżącym budżetu – maksymalnie 3 pkt.

10) Wszystkie pozostałe usługi w ramach prowadzenia rachunku świadczone 
       bezpłatnie.

 11) Zakup druków bankowych – po kosztach poniesionych przez bank

  Zamawiający nie dopuszcza możliwości pobierania opłat i prowizji
  od zaangażowania kredytu, tj. od salda niewykorzystanej części limitu    kredytu.

2. Kryterium oceny dostępności do obrotu gotówkowego – maksymalnie
    40 pkt.
1. Niezbędny czas Zamawiającego do dostępu do banku – maksymalnie 20 pkt.

2. Koszt ponoszony przez Zamawiającego na dostęp do banku – maksymalnie
    20 pkt.

V. Sposób przygotowania oferty :



1. Oferta winna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzania ofertowego
    przedmiotu i warunków  zamówienia ze wszystkimi  wymogami Specyfikacji
    Istotnych Warunków Zamówienia oraz z zasadami zamówień publicznych,

2. Oferta winna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania
    Banku w zakresie jego praw majątkowych, przy czym umocowania te muszą
    być dołączone do oferty.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, oferta winna zawierać nazwę
    i dokładny adres oraz dokładne, czytelne i precyzyjne sformułowania.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który przedłoży więcej
    aniżeli jedną ofertę zostanie wyłączony z postępowania poprzez odrzucenie 
    wszystkich jego ofert.

5. Przy wyliczaniu w ofercie oprocentowania środków na rachunkach bankowych jak 
również przy wyliczaniu w ofercie  oprocentowania lokat krótkoterminowych przyjmuje 
się średnią stawkę WIBID 1 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc na który ustalono 
termin składania ofert.

6. Przy wyliczaniu w ofercie stopy oprocentowania kredytu obrotowego przyjmuje się 
średnią stawkę WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ustalono 
termin składania ofert.

VI. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

VII. Wymagane dokumenty :

1. Wypełniony formularz oferty według wzoru stanowiącego załącznik Nr 2
    do SIWZ,

2. Oświadczenie oferenta – załącznik Nr 3 do SIWZ

3. Zezwolenie na wykonywanie czynności bankowych,

4. Wyciąg z wpisu do odpowiedniego rejestru dotyczącego informacji o osobach
    upoważnionych do podejmowania czynności w imieniu oferenta.

5. Wypełniony i podpisany projekt ogólnych warunków umowy – załącznik Nr 4 do SIWZ

VIII. Oferty należy składać w opieczętowanej i zamkniętej kopercie
        w terminie do  26 lipca 2004r. godz. 1000  w sekretariacie
        Urzędu Miejskiego w Baborowie – pok. Nr 13, z oznaczeniem:
        “Przetarg na obsługę bankową budżetu Gminy Baborów”

IX. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  26 lipca 2004r. o godz. 1030

     w siedzibie Zamawiającego. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu
     ofert.

X. Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest
– Sekretarz Gminy – Wiesław Kozyra tel. 077/4869005 wewn. 15
– Skarbnik Gminy  - Janina Mróz        tel. 077/4869005 wewn. 26
– Inspektor            – Barbara Olejnik   tel. 077/4869005 wewn. 31

XI. Tryb udzielania wyjaśnień do SIWZ oraz dokumentów przetargowych.



1. Każdy oferent ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
    Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w terminie do 7 dni przed
    terminem otwarcia ofert,
2. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego udzielenia wyjaśnień.
3. Pytania oferentów oraz odpowiedzi muszą być formułowane na piśmie.
4. Zamawiający udzieli odpowiedzi zainteresowanemu oferentowi, o czym
    poinformuje wszystkich pozostałych oferentów.
5. Nie przewiduje się zwołania zebrania oferentów.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni.
      Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składnia ofert.

XIII. Zamawiający nie żąda wpłacenia wadium i wnoszenia zabezpieczenia
       należytego wykonania umowy.

XIV. Zamówienie zostanie zlecone oferentowi, którego oferta odpowiada
        zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz
       została uznana za najkorzystniejszą przez Komisję Przetargową
       i zatwierdzoną przez Radę Miejska w Baborowie.

XV. Umowa na wykonywanie bankowej obsługi budżetu zostanie zawarta
        z Burmistrzem Gminy natomiast umowy na obsługę bankową
        Gminnych Jednostek Organizacyjnych, z Kierownikami tych jednostek.
        Umowa zostanie zawarta na 57 miesięcy.

           Wzór umowy stanowiący załącznik Nr  4 do specyfikacji jest wiążący i może
       ulec zmianie tylko w przypadkach korzystnych dla Zamawiającego.

       Termin rozpoczęcia realizacja zamówienia określa się na 1 października
       2004 roku.

XVI. Burmistrz Gminy zawiadomi o wynikach przetargu i wyborze przez
         Radę Miejską banku wszystkich oferentów biorących udział 
         w postępowaniu .

Załączniki do SIWZ :
1. Zasady oceny ofert – załącznik Nr 1
2. Wzór oferty – załącznik Nr 2
3. Wzór oświadczenie oferenta – załącznik Nr 3
4. Projekt ogólnych warunków umowy – załącznik Nr 4

     



WZÓR
Załącznik Nr 1 do SIWZ

Zasady oceny oferty 

Ocena oferty nastąpi poprzez zsumowanie poszczególnych kryteriów 
wyliczanych na podstawie matematycznej uwzględniającej wskaźnik znaczenia kryteriów 
:

I. Stawki ogólnego prowadzenia rachunku :

1. Opłata miesięczna za prowadzenie jednego rachunku w PLN  *:
- kwota z oferty najkorzystniejszej ........  dzielona przez  kwotę oferty    badanej 
............. x 100 punktów x 5  = ocena punktowa ......................

2. Opłata jednorazowa za otwarcie jednego rachunku bankowego w PLN* :
- kwota z oferty najkorzystniejszej ........  dzielona przez  kwotę oferty    badanej 
............. x 100 punktów x 2  = ocena punktowa ......................

3. Opłata za jeden przelew bankowy do innego banku w PLN *:
– kwota z oferty najkorzystniejszej ........... dzielona przez kwotę oferty badanej 

.......... x 100 punktów x 3 = ocena punktowa ...................
 
4. Opłata za jeden  przelew bankowy wewnętrzny  w PLN *:

- kwota z oferty najkorzystniejszej  ........... dzielona  przez  kwotę oferty 
badanej...........x 100 punktów x 2  = ocena punktowa .........................

5. Prowizja od kwoty  wpłat gotówkowych **:
- prowizja bankowa najniższa ze wszystkich ofert  ........ % dzielona przez 
prowizję   bankową badanej oferty.............. x 100 punktów x 10  = ocena punktowa 
............................

6. Prowizja od kwoty wypłat gotówkowych** :
     - prowizja bankowa najniższa ze wszystkich ofert  ........ % dzielona  przez 
       prowizję bankową badanej oferty.............. x 100 punktów x 9 = ocena        
       punktowa ....................

7. Stopa oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym
    w skali roku  w procentach :

– stopa oprocentowania oferty badanej........% dzielona przez stopę
         oprocentowania oferty najkorzystniejszej ......x 100 punktów x 10 
        = ocena punktowa ...............

8. Stopa oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na lokatach
    krótkoterminowych w procentach :

– na 1 tydzień : stopa oprocentowania oferty badanej........ % dzielona przez
stopę oprocentowania z oferty najkorzystniejszej .......... % x 100 punktów
x 1  = ocena punktowa ...............................

      
      -  na 1 miesiąc  : stopa oprocentowania oferty badanej........ % dzielona przez

stopę oprocentowania z oferty najkorzystniejszej .......... % x 100 punktów
         x 2  = ocena punktowa ...............................

     -  na 3 miesiące  : stopa oprocentowania oferty badanej........ % dzielona przez
stopę oprocentowania z oferty najkorzystniejszej .......... % x 100 punktów

         x 3 = ocena punktowa ...............................



9. Stopa oprocentowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym budżetu
    w skali roku w  procentach:

– stopa oprocentowania z oferty najkorzystniejszej ........ % dzielona przez
stopę oprocentowania oferty badanej.........% x 100 punktów x 10  =
ocena punktowa .............................

      

10. Stawka procentowa prowizji bankowej od kwoty uruchomionego limitu
    kredytu obrotowego w rachunku bieżącym budżetu** :

– stopa procentowa z oferty najkorzystniejszej ........ % dzielona przez
stopę procentową oferty badanej.........% x 100 punktów x 3  =
ocena punktowa .............................

II. Dostępność do obrotu gotówkowego :

1. Ilość godzin dziennie oferty najkorzystniejszej.......***  dzielona przez ilość godzin na 
dojście do banku i powrót z banku oferty badanej ..........*** x 100 punktów x 20  =  ocena 
punktowa ...........................

2. Dzienny koszt ponoszony na dojście do banku i powrót z banku  oferty
najkorzystniejszej ...........* zł  dzielony przez koszt oferty badanej .............* zł  x 100 
punktów x 20  = ocena punktowa......................

*) w przypadku wystąpienia kwoty równej 0,00 PLN, do kwoty z oferty najkorzystniejszej 
    i do kwoty oferty badanej zostanie dodana kwota 1,00 PLN,

**) w przypadku wystąpienia stawki procentowej prowizji bankowej wynoszącej 0,00 % 
     do stawki procentowej z oferty najkorzystniejszej i do stawki procentowej z oferty
     badanej zostanie dodany 1 %

           ***) w przypadku wystąpienia ilości godzin równej 0 oo  do liczby godzin z oferty 
                   najkorzystniejszej i do oferty badanej dodaje się liczbę 1.
 
               W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która 
               z oceny ofert uzyska najwyższą ilość punktów.

..........................................
podpis Zamawiającego      



WZÓR
Załącznik Nr 2 do SIWZ

.............................................
nazwa banku i dokładny adres                                                 miejscowość, dnia..................................
            (pieczątka)

OFERTA

Oferujemy dokonanie zamówienia w zakresie i na zasadach objętych Specyfikacją Istotnych 
warunków Zamówienia, proponując następujące stawki :

I. Warunki prowadzenia konta:

1. Opłata miesięczna za prowadzenie jednego  rachunku .....................PLN

2. Opłata jednorazowa za otwarcie jednego rachunku .........................PLN

3. Opłaty za przelewy bankowe : 
    - za 1 szt. przelewu do innego banku ......................... PLN 
    - za 1 szt. przelewu wewnątrz banku ....................PLN 

4. Prowizje od kwoty wpłat gotówkowych ................ %.

5. Prowizja od kwoty wypłat gotówkowych ..............  %.

6.Stopa oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych ............% 
   w  skali roku

7. Stopa oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na lokatach
    krótkoterminowych :
    - na 1 tydzień – liczona jako WIBID 1M .......pomniejszony o marżę ....... % = ..............%
    - na 1 miesiąc – liczona jako WIBID 1M...... pomniejszony o marżę ....... % = ..............%
    - na 3 miesiące – liczona jako WIBID 1M ..... pomniejszony o marżę ....... % = ............%

8. Stopa oprocentowania kredytu obrotowego w rachunku bieżącym budżetu
    liczona  jako WIBOR 1M........ powiększony o  marżę ........ %  = .............%

8. Stawka procentowa prowizji bankowej od uruchomionego limitu kredytu
    w rachunku bieżącym budżetu ................%

II. Dostępność do obrotu gotówkowego :
1. Ilość  godzin na dojście do banku i powrót z banku  dziennie............................

2. Koszt ponoszony na dojście do banku i powrót z banku  .............. zł dziennie.

1.  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i   nie 
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego 
wykonania zamówienia.

2. Do obliczenia stawek oprocentowania środków na rachunkach bankowych,  lokat i uruchomienia 
kredytu w rachunku bieżącym   przyjęto odpowiednio średnie stawki WIBID 1M i WIBOR 1M z 
miesiąca poprzedzającego miesiąc na który ustalono termin składania ofert.

3. Jesteśmy świadomi i wyrażamy zgodę na to, że zaproponowane przez nas marże,    opłaty i 
stawki nie mogą w czasie trwania umowy ulec zmianie na niekorzyść Zamawiającego.



4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 

5. Zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego, 
zgodnie ze SIWZ oraz obowiązującym prawem.

............................ ............................................................
podpisy osób uprawnionych do składania

 oświadczeń woli w imieniu oferenta



WZÓR
Załącznik nr 3 do SIWZ

......................................
      Pieczęć firmowa 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam – oświadczamy, co następuje:
1. Jestem uprawniony - jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z 
wymaganiami ustawowymi.
2. Posiadam – posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania określonych prac lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają taki obowiązek posiadania takich uprawnień .
3. Dysponuje – dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem 
ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia.
. Znajduję się – znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

1. Nie podlegam – nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art 24  ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem – potwierdzamy 
własnoręcznymi podpisami świadom – świadomi odpowiedzialności karnej z art.. 247 Kodeksu 
Karnego.
Miejscowość .
Podpis – podpisy, pieczątka imienna

Data .....................................................



WZÓR
Załącznik Nr 4 do SIWZ

Projekt ogólnych warunków umowy rachunku bankowego

W dniu ..................................... w ...................................... pomiędzy
...............................................................................................................................................

zwanym dalej „Bankiem”, reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

a 
...............................................................................................................................................

zwanym dalej „posiadaczem rachunku”, reprezentowanym przez:

1. ....................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................

zostaje zawarta umowa rachunku bankowego, zwana dalej „umową” o następującej treści:

§ 1.

1. W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne na wykonywanie 
bankowej obsługi budżetu Gminy Baborów,  Bank zobowiązuje się  wobec posiadacza 
rachunku do otwarcia i prowadzenia rachunku bieżącego i rachunków pomocniczych 
.............................................................................................................. na czas określony od 
.............................. do ................................................

2. Posiadacz rachunku przyjmuje do wiadomości i stosowania postanowienia „Regulaminu 
otwierania i prowadzenia rachunków bieżących i pomocniczych przez Bank 
........................................, zwanego dalej Regulaminem, który stanowi załącznik do niniejszej 
umowy.

§ 2.

Za czynności wykonywane na rzecz posiadacza rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty :
1. Opłata miesięczna za prowadzenie jednego  rachunku ..................... PLN

2. Za otwarcie jednego rachunku bankowego .......................... PLN

3. Opłaty za przelewy bankowe : 
    1)  za 1 sztukę  przelewu do innego banku .........................  PLN 
    2)  za 1 sztukę przelewu wewnątrz banku ........................... .PLN 

4. Prowizje od kwoty wpłat gotówkowych ................ %.

5.  Prowizja od kwoty  wypłat gotówkowych ..............  %.

§ 3. 
Wysokość oprocentowania wynosi :
1.Oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych  oparte jest na średniej 
stawce WIBID 1M  z miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie 
oprocentowanie  pomniejszone o stałą marżę banku ........ % .   Na dzień podpisania umowy 



oprocentowanie wynosi ............ %  wyliczone według średniej  stawka   WIBID 1 M z miesiąca 
.............. wynoszącej  .......... pomniejszona o marże banku ..........% . 
   
2. Termin dopisywania oprocentowania ustala się na koniec każdego miesiąca.

3. Oprocentowania środków pieniężnych umieszczonych na lokatach krótkoterminowych, przy 
czym minimalna kwota lokaty wynosi 50.000 zł oparte jest na średniej

stawce WIBID 1M  z miesiąca poprzedzającego okres, za który naliczane będzie 
oprocentowanie  pomniejszone o stałą marżę banku. W dniu podpisania umowy średnia stawka 
WIBID 1 M z miesiąca ............  wynosi ..................., wobec czego oprocentowanie  w tym dniu 
ustala się następująco :
– na 1 tydzień – liczona jako WIBID 1M .......pomniejszony o marżę ....... % = ............ %
– na 1 miesiąc – liczona jako WIBID 1M...... pomniejszony o marżę ....... % = ............ %
– na 3 miesiące – liczona jako WIBID 1M ..... pomniejszony o marżę ......% = .......... %

§ 4.

Zaciągnięcie przez posiadacza rachunku kredytu obrotowego  w rachunku bieżącym następuje w 
drodze odrębnej umowy, przy czym :
1. oprocentowanie tego kredytu oparte jest na średnie stawce WIBOR 1M z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, za który naliczane będzie oprocentowanie powiększone o stałą 
marżę banku ....... %. Na dzień podpisania umowy średnia stawka WIBOR 1M z miesiąca 
........... wynosi ........... + marża banku ........... % , Wobec czego oprocentowanie w tym dniu 
ustala się na ............... % 

2.  stawka procentowa prowizji bankowej od uruchomionego limitu kredytu obrotowego
    w rachunku bieżącym budżetu nie może być wyższa niż określona w  ofercie 
    tj. ............................ %

3. posiadacz rachunku  nie uiszcza opłat i prowizji od salda niewykorzystanej części limitu kredytu.

§ 5.

Zakup druków bankowych odbywać się będzie po kosztach banku.

§ 6.

Wszystkie pozostałe usługi w ramach prowadzenia rachunku świadczone będą bezpłatnie

§ 7.

1. Bank realizuje dyspozycje z rachunku podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione przez 
posiadacza rachunku – wymienione w karcie wzorów podpisów.

2. Bank wykonuje zlecenia płatnicze posiadacza rachunku do wysokości środków na rachunku 
bankowym stanowiących saldo na początek dnia operacyjnego, z uwzględnieniem wpływów 
bieżących.

3. Polecenia przelewu bank wykonuje w tym samym dniu, w którym je otrzymał, jeżeli polecenie 
zostało złożone do godz. 10,00 i zapewnia, że rachunek wierzyciela zostanie uznany :
1) w tym samym dniu, jeżeli jest prowadzony w Banku,
2) w ciągu 2 dni roboczych, jeżeli jest prowadzony w banku w bliskim sąsiedztwie z   
     Bankiem,
3) nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania przelewu przez Bank w
    pozostałych przypadkach.

4. Bank ponosi odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń 
pieniężnych. W razie przekroczenia terminu określonego w pkt.3 Bank zapłaci posiadaczowi 
rachunku odszkodowanie w wysokości odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

5. Realizacja wypłat gotówkowych odbywa się na bieżąco do wysokości środków zgromadzonych 
na rachunku.



6. Strony umowy uzgadniają, że wyciągi bankowe z ustaleniem obrotów i sald :
1. wydawane są przez Bank wyłącznie osobom wymienionym w karcie wzorów

 podpisów oraz innym osobom upoważnionym przez posiadacza rachunku.
W przypadku nie odebrania wyciągów w ciągu 3 dni roboczych od ich sporządzenia, bank 
przesyła wyciągi listem zwykłym*, poleconym* przesyłką kurierską*. 

2. Przesyłane są przez Bank najpóźniej w następnym dniu roboczym po ich sporządzeniu *.

§ 8.

Umowa została zawarta na okres  od  1 października .2004 r. do .............................

§ 9.

Każda zmiana warunków niniejszej umowy musi być wyrażona w formie pisemnej i wymaga zgody 
stron.

§ 10.

W sprawach mnie uregulowanych niniejszą umową i regulaminem, stosuje się właściwe przepisy 
prawa, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego i prawa bankowego wraz z przepisami 
wykonawczymi.

§ 11.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 
stron.
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