Jelenia Góra, dnia 23 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:
1) Dział III (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):
ust. 4 pkt 1:

Zmiana treści*:
4. Inne istotne postanowienia:
1)
Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Jeleniej Góry co najmniej jeden oddział/filię
albo utworzy po podpisaniu umowy z Zamawiającym co najmniej jedną taką placówkę,
która będzie funkcjonować przez pełny okres realizacji umowy (60 miesięcy licząc od dnia
podpisania umowy).

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
4. Inne istotne postanowienia:
1)
Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Jeleniej Góry co najmniej jeden oddział/filię
albo utworzy po podpisaniu umowy z Zamawiającym co najmniej jedną taką placówkę,
która będzie funkcjonować przez pełny okres realizacji umowy (01.07.2014r.30.06.2019r.).
2) Dział XXI (INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW):

Dodanie treści – ust. 4a:
4a. W sytuacji, gdy wybrany Wykonawca posiada zawartą z Podwykonawcą umowę
o charakterze umowy generalnej w zakresie wskazanym w ust. 1 niniejszego Działu –
przed podpisaniem umowy z Zamawiającym zobowiązany jest do przedłoŜenia
Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez obie strony
(Wykonawcę i Podwykonawcę) kserokopii przedmiotowej umowy. Umowa Wykonawcy
z Podwykonawcą musi zawierać co najmniej informacje, o których mowa w ust. 4
niniejszego Działu.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, Ŝe zmodyfikowana wersja SIWZ jest dostępna na stronie internetowej:
www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html.
Zmodyfikowane zapisy z dnia 23.05.2014 r. zostały wyszczególnione w dokumencie poprzez
oznaczenie ich kursywą, pogrubieniem oraz podkreśleniem czcionki. W związku z powyŜszym
Wykonawcy mogą korzystać z SIWZ oznaczonej treścią: „po zmianach z 20 i 23 maja 2014 r.”, która
została ujednolicona po wprowadzonych modyfikacjach.

*

Zakres zmian w danym zapisie oznaczony został poprzez kursywę, pogrubienie oraz podkreślenie czcionki.
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