
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Obsługa bankowa budżetu Powiatu Raciborskiego i jego jednostek organizacyjnych”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT RACIBORSKI

1.2.) Oddział zamawiającego: Powiat Raciborski

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255111

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Stefana Okrzei 4

1.4.2.) Miejscowość: Racibórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@powiatraciborski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatraciborski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00219184/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-22 13:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00201470/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru
Finansowego na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 680 z późn. zm.), a w przypadku określonym w
art. 178 ust.1 ww. ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Zezwolenie należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie o
utworzeniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo bankowe. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
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4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi oświadczyć, że spełnia następujące warunki techniczne:
a) możliwość dokonania zlecenia wypłaty gotówkowej poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ich
importu z systemu finansowego Klienta (e-czeki),
b) możliwość prowadzenia oprocentowanego rachunku depozytowego dedykowanego do obsługi wpłat obcych (wadia,
zabezpieczenia) pozwalającego na automatyczne naliczanie odsetek bankowych od każdej dokonywanej wpłaty, tworzenie
kont wirtualnych dla każdego wpływu, pozwalające na zwrot całego depozytu lub jego części określonej procentowo lub
kwotowo wraz z należnymi odsetkami,
c) posiadanie opcji „Wnioski” w bankowości elektronicznej (dot. m.in. otwarcia rachunku pomocniczego, wydania blankietów
czekowych, zmiany limitów, itp.); opcja ta pozwala na komunikację z pracownikami Banku bez konieczności wizyt w
placówce;
d) możliwość nadawania/ ograniczania uprawnień na podstawie adresów IP z określeniem dnia i godziny,
e) możliwość tworzenia paczek przelewów z listami płac z datą bieżącą i przyszłą oraz z przelewami z datą bieżącą i
przyszłą w formatach: XML, Elixir, Liniowy, VideoTel, Termit, Telekonto.
f) możliwość importu pliku z listami płac do systemu bankowego, co skutkuje wykazaniem na wyciągu bankowym jednej
zbiorczej kwoty wynagrodzeń.

Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. 

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi wykazać, że posiada zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej udzielone przez Komisję Nadzoru
Finansowego na terenie Polski, a także realizację usług objętych przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 5 ust. 1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 680 z późn. zm.), a w przypadku określonym w
art. 178 ust.1 ww. ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w
życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe. Zezwolenie należy przedstawić w formie oryginału lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy lub oświadczenie o
utworzeniu na podstawie art. 44 ustawy Prawo bankowe. 
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca musi oświadczyć, że spełnia następujące warunki techniczne:
a) możliwość dokonania zlecenia wypłaty gotówkowej poprzez system bankowości elektronicznej wraz z możliwością ich
importu z systemu finansowego Klienta (e-czeki),
b) możliwość prowadzenia oprocentowanego rachunku depozytowego dedykowanego do obsługi wpłat obcych (wadia,
zabezpieczenia) pozwalającego na automatyczne naliczanie odsetek bankowych od każdej dokonywanej wpłaty, tworzenie
kont wirtualnych dla każdego wpływu, pozwalające na zwrot całego depozytu lub jego części określonej procentowo lub
kwotowo wraz z należnymi odsetkami,
c) posiadanie opcji „Wnioski” w bankowości elektronicznej (dot. m.in. otwarcia rachunku pomocniczego, wydania blankietów
czekowych, zmiany limitów, itp.); opcja ta pozwala na komunikację z pracownikami Banku bez konieczności wizyt w
placówce;
d) możliwość nadawania/ ograniczania uprawnień na podstawie adresów IP z określeniem dnia i godziny,
e) możliwość tworzenia paczek przelewów z listami płac z datą bieżącą i przyszłą oraz z przelewami z datą bieżącą i
przyszłą w formatach: XML, Elixir, Liniowy, VideoTel, Termit, Telekonto.
f) możliwość importu pliku z listami płac do systemu bankowego, co skutkuje wykazaniem na wyciągu bankowym jednej
zbiorczej kwoty wynagrodzeń.
g) Zamawiający wymaga aby na terenie Miasta Racibórz znajdował się oddział lub filia Banku obsługującego Powiat lub
Wykonawca zapewni konwój gotówki z Banku do Starostwa Powiatowego w Raciborzu.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą: 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ oraz pisemne zobowiązanie załącznik nr 7 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu. 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. tj.
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Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2). Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska
powyższy dokument).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa:
1) w pkt 7.4 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w
pkt 7.4 ppkt 2 zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.

Po zmianie: 
Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 5 do SWZ, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu – Załącznik nr 4 do SWZ po zmianie z 22.06.2022 oraz pisemne zobowiązanie załącznik nr 7 do SWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1, stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega
wykluczeniu w postępowaniu. 
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie
krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich złożenia w ogłoszeniu o
zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych. tj.
Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w
rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym
wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo
oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego
wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 6 do SWZ;
2). Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; (w przypadku możliwości elektronicznego pobrania wpisu
za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia
17 lutego 2005 r. O informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Zamawiający sam pozyska
powyższy dokument).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o
których mowa:
1) w pkt 7.4 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument, o którym
mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w
pkt 7.4 ppkt 2 zastępuje się je w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania Wykonawcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2022-06-23 09:00

Po zmianie: 
2022-06-27 09:00
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2022-06-23 09:30

Po zmianie: 
2022-06-27 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2022-07-22

Po zmianie: 
2022-07-26
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