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OR.VII.272.05.2022                                                                                          Racibórz 22.06.2022r. 

  

 

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”. 

 

  

II. Zmiana treści specyfikacji warunków zamówienia . 

 

Działając na podstawie art. 137 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:  

6. Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania.  

4) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Dodaje zapis : 

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. 

 

 

11. Termin związania ofertą. 

11.1 Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia  22.07.2022r.  

26.07.2022r.  

  

13.  Sposób i termin składania i otwarcia ofert 

13.1.Wykonawca składa ofertę do dnia 23.06.2022r. 27.06.2022r. 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 23.06.2022 r.  27.06.2022r. o godzinie 09:30 

   (…) 

 

Zmianie ulegają: 

1. załączniki nr 3 do SWZ, zawierający formularz ofertowy, w taki sposób,  

że plik o nazwie OR.VII.272.05.2022_SWZ zał. 3_Formularz oferty zastępuje się nowym 

plikiem o nazwie OR.VII.272.05.2022_SWZ_zał. 3_Formularz oferty zamiana 22.06.2022 

który należy wykorzystać podczas składania oferty. 

2. Załącznik nr 4 do SWZ, zawierający oświadczenie o spełnieniu warunku, w taki sposób, że 

plik o nazwie OR.VII.272.05.2022_SWZ zał.4_Oświadczenie o spełnieniu warunków 

zastępuje się nowym plikiem o nazwie  OR.VII.272.05.2022_SWZ zał. 4_Oświadczenie o 

spełnieniu warunków zmiana 22.06.2022 który należy wykorzystać podczas składania 

oferty.  

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

22.06.2020r. po numerem 2022/BZP 00219184/01 

 (przedmiotowe ogłoszenie w załączeniu).  

 

Pozostała treść SWZ  pozostaje bez zmian.  

 

 

Z up. STAROSTY 

Beata Bańczyk 

SEKRETARZ POWIATU 

 

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

   Zatwierdził  

Sporządziła: Anita Stuchły, tel. 385 


