Gdynia, dnia 19.10.2017 r.
t<8.271.1.2017

Wykonawcy uczestnicy postgpowania

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

o

wartoSci zamowienia przel<raczaj4cq kwoty
okreslone w przepisach wydanyctL na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zam6wieri publicznych usluga pn.: ,,Obsluga bankowa
budZetu Miasta Gdyni i jednorstek organizacyjnych Miasta oraz vlzielenie
kredytu w rachunku bie24cym"
,

Zamawiajqcy informuje,2e na poclstawie arl. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam5wief
publicznych wprowadza do treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia nastgpuj4ce
zmrany'.

1. pkt 3.6.3 SIWZ, otrzymuje brzmienie:

,,3.6.3

Wykonawca obowiEzany bgdzie nakahde Zqdanie Zamawiajqcego w terminie
7 dni od otrzymania lqdania przedstav'ril zanonrmizowane kopie um6w o pracg, kt6re
majqzawierad imig i nazwisko, datg zavtarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o pracg oraz
wymiar etatu, z osobami wykonuj4c),mi czynnoSci o kt6rych mowa w pkt. 3.6.2.
Alternatywnie dla zanonimizowanych um6w, w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracA Wykonawca mole przed\oLyc oSwiadczenie
o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonuj4cych czynnoSci, kt6rych
dotyczy wezwanie. Oswiadczenie takie ma zawierai: dokladne okre3lenie podmiotu
skladaj4cego oSwiadczenie, datg zLohenia oSwiadczenia, wskazanie,2e objgte wezwaniem
czynnoSci wykonuj4 osoby zatrudnione na podstawie umowy o praca wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionq do zlo\enia oSwiadczeniaw imieniu Wykonawcy."

2. Pkt

1

5.7. SIW

Z

otrzymuj e brzmienie:

,,15.7. Cenaza wykonanie przedmiotu zirm6wienia ulegnie zmianie w przypadku
ustawowej zmrany stawki podatku od to'war6w i uslug."

3. Zalq.cznik nr 5 do SIWZ - ISTOTNE, DLA ZAMAWIAJACEGO POSTANOWIENIA,
KTORE ZOSTAN,{ WPROWADZONII DO UMOWY Z WYKONWC.{ - PKT 18. Inne
postanowienia umowy:
podpunkt 1) tiret pierwsze otrzymuje brzrmienie:
,, 1 )Wykona w ca zaplaci Zamawiqqcemu kary umo w ne z tylu:Ju ni ewykonania lub
nienale?ytego wykonania przedmiotu zam6wienia w przypadku:
nieuruchomienia obstugi bankowej budzetu Miasta Gdyni w dniu 0L02.20I8 roku
Wykonawca zobowiEzany bg<Izie zaplacil Zamawiajqcemu karg umown4
w wysokoSci 500 000 zt (pi96set tysigcy zl)";
podpunkt 2) otrzymuje brzmienie:
,,2) Gdy w okresie reahzacji umowy Wykonawca pisemnie wezwany przez
Zamawiqqcego do usunigcia niezgodnoSci w za\<resie realizowanej obslugi bankowej
w stosunku do przedmiotu zam6wienia, nie usunie jej w terrninie okreSlonym

w vYezwaniu, Wykonawca zobowiqzany bgdzie zaplacit, Zamawiajqcemu karg umownQ
w tyysokoSci 50 000 zl (pi96dziesi4t tysigcy zl) za kwhd1 nieusunigt4 w terminie
nie*sodnoSi."
Niniejsze pismo stanowi integraln4 czg56 Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamiwienia
i modyfikuje
treSd
spos6b nie prowadz4cy do zmiany treSci ogloszenia
o zam6lvieniu.
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