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OR.VII.272.05.2022                                                                                          Racibórz 17.06.2022r. 

  

 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OR.VII.272.05.2020 pn. 

      „Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”. 

 

I.  Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Informuję, iż zamawiający otrzymał pytanie dotyczące treści SWZ w zakresie w/w postępowania. 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), przedstawiam 

poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:  

Pytanie 1 
Zwraca się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 30.06.2022r.  

 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający informuje, iż zmienia termin składania ofert na 23.06.2022 godzina 9:00 oraz termin 

otwarcia ofert na 23.06.2022 godzina 9:30.  

 

  

II. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia . 

 

Działając na podstawie art. 138 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2021, poz. 1129 z późn. zm.), zamawiający zmienia treść SWZ w następującym 

zakresie: 

 

Zmianie ulega SWZ w następujący sposób:  

11. Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.07.2022 r. 

22.07.2022r. 

  

13.  Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1.Wykonawca składa ofertę do dnia 20.06.2022 r., 23.06.2022r. do godziny 09:00 za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. 

Adres skrzynki: ePUAP: /powiatraciborski/skrytka przy użyciu miniPortalu        

https://miniPortal.uzp.gov.pl. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę 

jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W 

formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym 

prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. 

(…) 

13.10. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.06.2022 r., 23.06.2022 r. o godzinie 09:30 

   (…) 

 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 

17.06.2020r. po numerem 2022/BZP 00212416/01 

 (przedmiotowe ogłoszenie w załączeniu).  

 

Pozostała treść SWZ  pozostaje bez zmian.  

 

 

WZ. STAROSTY 

Andrzej Chroboczek 

        CZŁONEK ZARZĄDU 

 

                                                                                         .............................................. 

 Zatwierdził  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385 


