
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Bankowa obsługa budżetu Gminy Jastarnia z uwzględnieniem wszystkich podległych jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Jastarnia

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675480

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Portowa 24

1.4.2.) Miejscowość: Jastarnia

1.4.3.) Kod pocztowy: 84-140

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: referatrozwoju@jastarnia.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.jastarnia.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: 2023/BZP 00082954

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00073659

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą: 
2023/BZP 00032079/01/P

Po zmianie: 
2023/BZP 00032079/02/P

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: 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności bankowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) lub inny dokument, na
podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia, zgodnie z Prawem bankowym.
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
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o udzielenie zamówienia wykonali lub wykonują przynajmniej jedną usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie i załączą dokumenty potwierdzające, że
usługa ta została bądź jest wykonywana w tym okresie należycie;
- Wykonawca posiada przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku na terenie Gminy Jastarnia lub złoży
oświadczenie, iż zapewni transport i konwojowanie środków pieniężnych obejmujący przywóz do siedziby Zamawiającego i
podległych jednostek z własnej placówki bankowej oraz wywóz z siedziby Zamawiającego i podległych jednostek do własnej
placówki bankowej, po każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego lub podległe jednostki. Transport i
konwojowanie musi być zrealizowane w maksymalnym czasie do 2 (dwóch) godzin od zgłoszenia wysłanego pocztą
elektroniczną na adres Wykonawcy. Transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w
sprawie zasad i wymagań , jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych
przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w
dni robocze w godzinach pracy Zamawiającego (od 7:30 do 15:30) i podległych jednostek.

Po zmianie: 
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
a) Warunek zostanie spełniony , jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada aktualne Komisji Nadzoru Finansowego na
prowadzenie działalności bankowej na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, o której mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
prawo bankowe (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z późn. zm.) lub inny dokument, na
podstawie którego prowadzona jest działalność bankowa w zakresie przedmiotu
niniejszego zamówienia, zgodnie z Prawem bankowym.
zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
- Wykonawcy biorący udział w postępowaniu wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia wykonali lub wykonują przynajmniej jedną usługę bankowej obsługi budżetu jednostki samorządu
terytorialnego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie i załączą dokumenty potwierdzające, że
usługa ta została bądź jest wykonywana w tym okresie należycie;
- Wykonawca posiada przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę banku na terenie Gminy Jastarnia lub złoży
oświadczenie, iż zapewni transport i konwojowanie środków pieniężnych obejmujący przywóz do siedziby Zamawiającego i
podległych jednostek przez transport Wykonawcy/firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą oraz odbiór z siedziby
Zamawiającego i podległych jednostek przez transport Wykonawcy/firm zewnętrznych współpracujących z Wykonawcą, po
każdorazowym zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego lub podległe jednostki. Transport i konwojowanie musi być
zrealizowane w maksymalnym czasie do 2 (dwóch) godzin od zgłoszenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres
Wykonawcy. Transport i konwojowanie winno odbywać się zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie zasad i
wymagań , jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne. Transport i konwojowanie środków pieniężnych musi odbywać się w dni
robocze w godzinach pracy Zamawiającego (od 7:30 do 15:30) i podległych jednostek.
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