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Wykonawcy biorący udział w 
postępowaniu nr PZP.271.22.2016 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PZP.271.22.2016. 

Nazwa zadania: „Obsługa bankowa budżetu Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych ”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje  pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych
warunków Zamówienia.

W odpowiedzi  na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści  specyfikacji  istotnych
warunków zamówienia informujemy:

Pytanie nr 1
W par. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ zapisano: Usługi świadczyć będziemy w terminie od 1 grudnia
2016 r. do dnia 30 listopada  2021 r..  przy jednoczesnym wskazaniu, iż przedmiotem zamówienia
jest kompleksowa obsługa bankowa Gminy Wołów oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 1
grudnia 2016 r. do dnia 30 listopada 2020 r.. 

Odpowiedź nr 1
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług bankowych w okresie od 1 grudnia 2016 r. do 30
listopada 2020 r.,  a więc prawidłowym zapisem pkt. 11 Załącznika nr 1 do SIWZ tj.  Formularza
Oferty  będzie:
„Usługi świadczyć będziemy w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2020 r.”
W związku z powyższym zmienia się dotychczasowy zapis w pkt. 11 w załączniku nr 1. 

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia,  zamawiający  nie  przedłuża  terminu  składania  ofert.  Wszelkie  ustalenia
dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________
Kierownik Zamawiającego

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a

Sporządził:  Karolina Grochowska, tel. 71 319 13 39
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