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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:431303-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Ruda Śląska: Usługi bankowe i inwestycyjne
2017/S 208-431303
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 187-382875)
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Miasto Ruda Śląska
pl. Jana Pawła II Nr 6
Ruda Śląska
41-709
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Paprocka
Tel.: +48 322449094
E-mail: zamowienia@ruda-sl.pl
Faks: +48 322487348
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.rudaslaska.bip.info.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty
PL22
ul. P. Niedurnego 69
Ruda Śląska
41-709
Polska
E-mail: sekretariat@mckrudasl.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mckrudasl.pl

I.1)

Nazwa i adresy
Dom Kultury
ul. E. Kokota 170
Ruda Śląska
41-711
Polska
E-mail: sekretariat@domkulturyrsl.pl
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Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: www.domkulturyrsl.pl
I.1)

Nazwa i adresy
Miejska Biblioteka Publiczna
Dąbrowskiego 18
Ruda Śląska
41-710
Polska
E-mail: biblio@r-sl.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://biblioteka.r-sl.pl/

I.1)

Nazwa i adresy
Muzeum Miejskie im. Maksymiliana Chroboka
ul. Wolności 26
Ruda Śląska
41-700
Polska
E-mail: muzeumrudasl@interia.pl
Kod NUTS: PL22
Adresy internetowe:
Główny adres: http://muzeum.rsl.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Obsługa bankowa budżetu Miasta Ruda Śląska w latach 2018-2022.
Numer referencyjny: AP.271.110.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
66100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie bankowej obsługi budżetu Miasta Ruda Śląska i jego jednostek
organizacyjnych, wymienionych w załączniku nr 2a do SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany
liczby jednostek wskutek ewentualnych zmian organizacyjnych. W przypadku powołania nowych jednostek
organizacyjnych, ich obsługa bankowa będzie prowadzona na warunkach zgodnych z zawartą umową.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2017
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 187-382875

Sekcja VII: Zmiany
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VII.1)

Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego uprawniającego do
prowadzenia działalności bankowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z
2017 r. poz. 1089 z późn. zm. ).
Powinno być:
Wykonawca musi wykazać posiadanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku oraz
rozpoczęcie przez bank działalności zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016
r., poz.1988 z poźn. zm.) lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski
działalności bankowej zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów, zgodnie z przepisami powołanej ustawy.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.
1 ustawy zobowiązany będzie przedłożyć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na utworzenie banku
oraz rozpoczęcie przez bank działalności zgodnie z ustawą z dnia 29.8.1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2016
r., poz.1988 z poźn. zm.) lub dokumenty równoważne potwierdzające prawo prowadzenia na terenie Polski
działalności bankowej zakresie obsługi bankowej i udzielania kredytów, zgodnie z przepisami powołanej ustawy.
Numer sekcji: III.1.3
Zamiast:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę
polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych, której osiągnięte dochody
budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 300 000 000 PLN, a okres obsługi był nie krótszy niż 1 rok
(wciągu następujących po sobie 12 miesięcy).
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem
technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 oddziałem na terenie miasta Ruda Śląska, w
którym prowadzona będzie obsługa kasowa przez cały okres realizacji zamówienia.
Powinno być:
1. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 1 usługę
polegającą na bankowej obsłudze budżetu jednostki sektora finansów publicznych, której osiągnięte dochody
budżetowe w jednym roku wyniosły nie mniej niż 300 000 000 PLN, a okres obsługi był nie krótszy niż 1 rok
(wciągu następujących po sobie 12 miesięcy).
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 1
ustawy zobowiązany będzie przedłożyć: wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) odpowiednim potencjałem
technicznym w celu wykonania zamówienia, tj. co najmniej 1 oddziałem na terenie miasta Ruda Śląska, w
którym prowadzona będzie obsługa kasowa przez cały okres realizacji zamówienia.
W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust.
1 ustawy zobowiązany będzie przedłożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych
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dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi
zasobami.
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Miejsce:
Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Oferta musi być zabezpieczona wadium
w wysokości 16 000 PLN. Wadium należy wnieść do 7.11.17 r. do godz. 10:30.
Powinno być:
Miejsce:
Urząd Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, 41-709 Ruda Śląska. Oferta musi być zabezpieczona wadium
w wysokości 16 000 PLN. Wadium należy wnieść do 15.11.17 r. do godz. 10:30.
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 15/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 07/11/2017
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 15/11/2017
Czas lokalny: 11:00
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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