
 Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR
UMOWY 

zawarta w..................................... w dniu ..................................2011 roku pomiędzy: 
Gminą Pilchowice
adres:44-145  Pilchowice  Damrota  6  
NIP 631-102-16-51       REGON  000687853
Zwaną dalej "Zamawiającym", w imieniu której działa:

Joanna Kołoczek - Wybierek                - Wójt Gminy

a pomiędzy:
....................................................................................................................................
KRS...................................., NIP ......................................., REGON .................................... 

zwanym dalej „Bankiem” reprezentowanym przez: 
.......................................................................................
o następującej treści: 

§ 1.

1.  Przedmiotem umowy jest  świadczenie usług w zakresie prowadzenia bankowej obsługi 
budżetu  Gminy  Pilchowice  w  okresie  od  01.01.2012  r.  do  31.12.2015  r.,  zwanej  dalej 
bankową obsługą  budżetu,  na  zasadach  określonych  w Specyfikacji  Istotnych  Warunków 
Zamówienia oraz warunkach zgodnych ze złożoną ofertą z dnia...............
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta Banku stanowią integralną część 
umowy na obsługę bankową.
2. Ilekroć w niniejszej umowie mowa jest o Gminie, należy przez to rozumieć Gminę(organ) 
oraz jednostki organizacyjne Gminy, w tym Urząd Gminy.

§ 2

Bank zobowiązuje się do otwarcia na terenie sołectwa Pilchowice placówki bankowej 
(oddziału, filii), która będzie czynna przez cały okres realizacji umowy, tj. od 01.01.2012 r. 
do 31.12.2015 r.

§ 3

W ramach prowadzenia bankowej obsługi budżetu Gminy Pilchowice Bank zobowiązuje się 
w szczególności do:
1.  Nieodpłatnego otwarcia oraz prowadzenia  rachunku bieżącego Gminy oraz   
     rachunków bieżących i pomocniczych jednostek organizacyjnych Gminy, w tym Urzędu 
     Gminy, istniejących w dniu podpisania umowy oraz utworzonych w okresie trwania  
     umowy (z uwzględnieniem istotnych postanowień SIWZ oraz warunków   
     przedstawionych w ofercie banku).
     Wykaz jednostek organizacyjnych znajduje się w Informacji o  Zamawiającym 
     stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ. Zmiana wymienionych ilości rachunków bieżących 
     lub ilości jednostek organizacyjnych nie  powoduje konieczności zmiany umowy na 



     bankową obsługę budżetu Gminy Pilchowice.
2.  Nieodpłatnej realizacji wszystkich operacji bezgotówkowych (w formie elektronicznej 
     oraz papierowej).
3.  Nieodpłatnej obsługi wszystkich operacji gotówkowych (wpłaty/wypłaty) na rachunkach 
     bankowych Gminy.
4.  Nieodpłatnego zainstalowania oraz uruchomienia systemu bankowości elektronicznej,
     z możliwością generowania wydruków wyciągów bankowych, w Urzędzie Gminy oraz we 
     wszystkich jednostkach organizacyjnych, a także nieodpłatnego przeszkolenia 
     pracowników i użytkowania systemu.
5.  Nieodpłatnego wydawania oraz realizowania czeków gotówkowych.
6.  Nieodpłatnego wydawania i możliwości korzystania z kart płatniczych.
7.  Nieodpłatnego prowadzenia w placówce banku (oddział, filia) punktu umożliwiającego   
     gotówkową (kasową) obsługę Gminy. Placówka winna się mieścić w sołectwie Pilchowice 
     i być czynna w godzinach pracy Urzędu w okresie realizacji zamówienia zgodnie 
     z § 2 niniejszej umowy.
8.  Lokowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na lokatach typu „over   
     night” oraz na lokatach weekendowych. W/w lokaty będą zakładane przez Bank  
     automatycznie na koniec każdego dnia.
9. Udzielania odnawialnego kredytu w rachunku bieżącym Gminy z przeznaczeniem na    
     pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości   
     określonej w Uchwałach budżetowych na kolejne lata budżetowe. 

§ 4

Zamawiający nie przewiduje wynagrodzenia za prowadzenie obsługi bankowej.
Wynagrodzenie Banku stanowi koszt kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. 
Kosztem kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie jego oprocentowanie ustalone
w oparciu o WIBOR 1M oraz marżę Banku  w wysokości …..... % , a także prowizję Banku 
w wysokości.........%. 
Marża oraz prowizja Banku w okresie obowiązywania umowy nie może ulec zmianie. Zmiana
oprocentowania może nastąpić raz w miesiącu i musi być spowodowana zmianą stawki
WIBOR 1M obowiązującej w ostatnim dniu roboczym miesiąca poprzedniego. O zmianie
oprocentowania Bank winien zawiadomić Zamawiającego na piśmie. 
Zmiana oprocentowania kredytu nie powoduje konieczności zmiany warunków umowy
w formie pisemnego aneksu.
Odsetki od wykorzystanej kwoty kredytu naliczane będą w okresach miesięcznych,
w ostatnim dniu roboczym miesiąca, a regulowane będą miesięcznie na podstawie informacji 
otrzymanej z Banku.
Bank nie będzie pobierał za przyznanie kredytu innych opłat związanych jego obsługą.
Spłata kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym będzie automatyczna z wpływów na 
rachunek bieżący budżetu Gminy.
                                                   

§ 5

Oprocentowanie środków na lokatach „over night” będzie obliczane  w oparciu o wskaźnik 
WIBID 1M z uwzględnieniem wskaźnika korygującego Banku w wysokości ….....p.p.
Oprocentowanie środków na lokatach weekendowych będzie obliczane w oparciu o wskaźnik 
WIBID 1M z uwzględnieniem wskaźnika korygującego Banku w wysokości …....p.p.
Wskaźniki korygujące zaoferowane przez Bank  nie  mogą  ulec  zmianie  przez okres 
obowiązywania umowy.



§ 6

Bank realizuje wyłącznie dyspozycje z rachunku podpisane przez osoby upoważnione przez 
posiadacza rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, która stanowi integralną część 
umowy o prowadzenie bankowej obsługi budżetu Gminy Pilchowice.

§ 7

Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Banku o zmianie wszelkich 
danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, zwłaszcza o zmianach osób 
upoważnionych do dysponowania rachunkiem, zmianie siedziby, adresu, numeru 
statystycznego.

§ 8

1. Bank zobowiązuje się do realizacji dyspozycji posiadacza rachunku niezwłocznie.
2. Odszkodowanie za przekroczenie terminu realizacji dyspozycji Zamawiającego będzie  
    wynosiło równowartość odsetek naliczonych za każdy dzień opóźnienia według aktualnej 
    stopy oprocentowania środków na rachunkach bankowych, naliczanych od kwoty 
    niezrealizowanej w terminie dyspozycji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmian w umowie pod warunkiem, że 
    zmiany te nie będą niekorzystne dla Zamawiającego.
4. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
    nieważności, z wyjątkiem zmiany oprocentowania, która dokonywana jest w trybie 
    określonym w § 4. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
    leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
    o powyższych okolicznościach.
6. Posiadacz rachunku może wypowiedzieć umowę z trzymiesięcznym okresem   
    wypowiedzenia w przypadku nie wywiązania się Banku z warunków umowy oraz    
    warunków określonych w SIWZ i ofercie przetargowej, będących podstawą do wyboru 
     Banku do prowadzenia bankowej obsługi budżetu.
7. Zamawiający nie wyraża zgody na obrót wierzytelnościami wynikającymi z niniejszej   
    umowy.

§ 9

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy 
prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego oraz Prawa 
zamówień publicznych.

§ 10

Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporów powstałych na tle niniejszej umowy 
jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 11

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Banku 
i jeden dla Zamawiającego. 



§ 12

Integralną część umowy stanowią:
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
2) Oferta,
3) Karta wzorów podpisów.

PODPISY STRON

ZAMAWIAJĄCY BANK


