Gmina Ścinawa
ul. Rynek 17, 59-330 Ścinawa
tel. 76 74 00 200, faks 76 74 00 201

Ścinawa, dnia 7 maja 2018 r.
IR.271.8.2018
Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
do przetargu nieograniczonego na kompleksową obsługę bankową Gminy Ścinawa, w tym jej
jednostek budżetowych.
Zmienia się pkt 11 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
11.1. Miejsce oraz termin składania ofert
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
Rynek 17, 59-330 Ścinawa w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 4 czerwca 2018 r.
godz. 13.00.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę
(paczkę) zaleca się opisać następująco:
„Oferta przetargowa na:
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Ścinawa, w tym jej jednostek budżetowych.
Nie otwierać przed dniem 4 czerwca 2018 r. godz. 13.30”
3. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. prosimy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
4. W związku z tym, że oferty mogą zostać złożone jedynie po sprawdzeniu przez Wykonawcę
dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, Zamawiający wyznaczył termin składania ofert
z uwzględnieniem czasu niezbędnego do zapoznania się przez wykonawców z informacjami
koniecznymi do przygotowania oferty, dłuższy od minimalnych terminów składania ofert określonych
w ustawie, co jednocześnie uwzględnia złożoność zamówienia i czas potrzebny na sporządzenie ofert.
11.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: w pokoju nr 20 (II piętro) Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa,
Rynek 17, 59-330 Ścinawa w 4 czerwca 2018 r. godz. 13.30.
Zmienia się część C pkt 7 Części II SIWZ- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
7. Bank zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu w terminie do 01.07.2018 r.,
w związku z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
nakazującym przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym
terminie. Otwarcie pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków
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bankowych w Gminie Ścinawa jako jednostce samorządu terytorialnego oraz w Urzędzie Miasta i Gminy
Ścinawa jako jednostce budżetowej i w innym jednostkach organizacyjnych Gminy wymienionych w części B
ppkt.1-6, nastąpi w terminie najpóźniej do 15.07.2018 r. Otwarte rachunki będą nieaktywne do 31.07.2018 r.
Zmienia się pkt 7 załącznika nr 8 do SIWZ- Istotne postanowienia umowy:
7. Bank zapewni otwarcie podstawowego rachunku bankowego budżetu w terminie do 01.07.2018 r., w związku
z art. 34 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, nakazującym
przekazania informacji Ministrowi Finansów o nowym numerze rachunku w ustawowym terminie. Otwarcie
pozostałych rachunków oraz wdrożenie systemu elektronicznej obsługi rachunków bankowych w Gminie
Ścinawa jako jednostce samorządu terytorialnego oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Ścinawa jako jednostce
budżetowej i w innym jednostkach organizacyjnych Gminy wymienionych Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia nastąpi w terminie najpóźniej do 15.07.2018 r. Otwarte rachunki będą nieaktywne do 31.07.2018 r.
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