Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 16535-2015 z dnia 2015-02-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Jastarnia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Miasta Jastarni i podległych jednostek, dla
których zakres usług ma obejmować: a) otwarcie, prowadzenie i likwidację rachunków bankowych: podstawowych i
pomocniczych, w...
Termin składania ofert: 2015-02-17

Numer ogłoszenia: 21543 - 2015; data zamieszczenia: 17.02.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 16535 - 2015 data 06.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Urząd Miasta Jastarni, ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, woj. pomorskie, tel. 58 675 19 99; 675 19 30, fax. 58
6752176.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: i) wykonawca powinien posiadać przynajmniej jeden oddział lub inną placówkę bankową na
terenie Gminy Miasta Jastarni. W wypadku nie spełniania powyższego warunku Wykonawca musi zapewnić
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 jednej godziny od zgłoszenia.
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 i podległych jednostek..
W ogłoszeniu powinno być: i) Wykonawca powinien posiadać jeden oddział lub inną placówkę Banku na
terenie Gminy Jastarnia. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada oddziału lub innej placówki na terenie gminy
albo posiadany przez Wykonawcę oddział lub inna placówka ulegnie zamknięciu/likwidacji w okresie
obowiązywania umowy Wykonawca zobowiązuję się do zawarcia z Zamawiającym odrębnej umowy na obsługę
gotówki w formie zamkniętej (transport gotówki) bez dodatkowego wynagrodzenia.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
W ogłoszeniu jest: 20.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84-140
Jastarnia pok. 101.
W ogłoszeniu powinno być: 25.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miasta Jastarnia, ul. Portowa 24, 84140 Jastarnia pok. 101..

