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Jelenia Góra, dnia 20 maja 2014 r. 
ROT-IV.272.1.2.2014 

 
 

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  
„Obsługa bankowa jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, a takŜe w treści Załącznika Nr 1 do SIWZ 
(Formularz ofertowy) i Załącznika Nr 4 do SIWZ (Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na 
terenie Jeleniej Góry lub o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie 
funkcjonować w okresie: 01.07.2014 r.-30.06.2019 r.): 
 

1. SIWZ: 
 

1) Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA): 
ust. 1: 
Zmiana treści*: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy licząc od dnia podpisania 
umowy  (planowany termin: 01.07.2014 r.-30.06.2019 r.) obsługi bankowej 19 jednostek 
organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego (których wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w okresie 60 miesięcy (od dnia 01.07.2014r. do 
dnia 30.06.2019r.) obsługi bankowej 19 jednostek organizacyjnych Powiatu Jeleniogórskiego 
(których wykaz stanowi Załącznik Nr 6 do SIWZ). 
 

2) Dział IV (CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA): 
Zmiana treści: 
Czas trwania zamówienia – 60 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Czas trwania zamówienia – 60 miesięcy. 

 

3) Dział VI ust. 1 pkt 5 (WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU): 
Zmiana treści: 
5) Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub  
o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie 
funkcjonować od dnia podpisania umowy przez okres 60 miesięcy (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
5) Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub  
o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie 
funkcjonować od dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2019 r. (Załącznik Nr 4 do SIWZ). 

 

4) Dział XI ust. 2 i 3 (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT): 
Zmiana treści: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 27.05.2014 r. 
o godzinie 10:00. 

                                                 
* Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.  
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3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 27.05.2014 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Termin składania ofert do siedziby Zamawiającego upływa w dniu 03.06.2014 r.  
o godzinie 10:00. 
3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 03.06.2014 r. o godzinie 10:30  
w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 12, I piętro). 

 

5) Dział XIII w zakresie opisu Kryterium I – CENA (OPIS KRYTERIÓW OCENY 
OFERT ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT): 
Dodanie treści: 
W przypadku, gdy w Kryterium I zaoferowana zostanie cena 0,00 zł, Zamawiający do 
kaŜdej z ofert doliczy wartość: 0,01 – w celu obliczenia ilości punktów  
w przedmiotowym kryterium oceny ofert. 

 

6) Dział XVI ust. 2 pkt 1 (OGÓLNE WARUNKI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO): 
Zmiana treści: 
2. Projekt umowy musi zawierać postanowienia niniejszej SIWZ oraz oferty złoŜonej przez 
wybranego Wykonawcę, w tym w szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy – 60 miesięcy licząc od dnia podpisania. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
2. Projekt umowy musi zawierać postanowienia niniejszej SIWZ oraz oferty złoŜonej przez 
wybranego Wykonawcę, w tym w szczególności: 

1) okres obowiązywania umowy – 60 miesięcy (od dnia 01.07.2014 r. do dnia 
30.06.2019 r.). 

 

7) Dział XXVII ust. 4 (WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW): 
Zmiana treści: 
4. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub  

o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie 
funkcjonować od dnia podpisania umowy przez okres 60 miesięcy – Załącznik Nr 4. 

 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
4. Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii na terenie Jeleniej Góry lub  

o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej Góry, która będzie 
funkcjonować w okresie: 01.07.2014 r.-30.06.2019 r. – Załącznik Nr 4. 

 
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy: 

Zmiana treści: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 60 miesięcy – 

licząc od dnia podpisania umowy. 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Oświadczamy, Ŝe: 
• przyjmujemy realizację niniejszego przedmiotu zamówienia przez okres 60 miesięcy (od 

dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2019 r.). 
 
3. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o posiadaniu co najmniej jednego oddziału/filii 
na terenie Jeleniej Góry lub o utworzeniu co najmniej jednej takiej placówki na terenie Jeleniej 
Góry, która będzie funkcjonować w okresie: 01.07.2014 r.-30.06.2019 r.: 
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Zmiana treści: 
Składamy oświadczenie, iŜ: 

• Posiadamy* / nie posiadamy* oddział(y)* / filię(e)* na terenie Jeleniej Góry.* 

• W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej utworzymy co najmniej jeden 

oddział bądź filię naszego Banku na terenie Jeleniej Góry, która będzie funkcjonować od 

dnia podpisania umowy przez okres 60 miesięcy. * 
 

Zapis ten otrzymuje brzmienie: 
Składamy oświadczenie, iŜ: 

• Posiadamy* / nie posiadamy* oddział(y)* / filię(e)* na terenie Jeleniej Góry.* 

• W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej utworzymy co najmniej jeden 

oddział bądź filię naszego Banku na terenie Jeleniej Góry, która będzie funkcjonować od 
dnia 01.07.2014 r. do dnia 30.06.2019 r. * 

 

 

 

 Pozostałe zapisy SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 pozostają bez zmian. 
 
 Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz załączników nr 1 i 4 dostępne są na 
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  
 Zmodyfikowane zapisy z dnia 20.05.2014 r. zostały wyszczególnione w dokumentach poprzez 
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym 
Wykonawcy mogą korzystać z dokumentów i formularzy  oznaczonych treścią: „po zmianach z dnia 
20 maja 2014 r.”, które zostały ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.  
 
 
WAśNE: Zamawiający informuje, Ŝe zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany 
treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu, w Biuletynie Zamówień 
Publicznych opublikowane zostanie Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu 
Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego:  
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.  
 

 


