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Wyjaśnienia do SIWZ
(3)

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz.
U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473t udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na zadanie pn.: Bankowa obsługa Gminy Czernicaoraz podległych jednostek organizacyjnych.

Pytanie nr 1:
Prosimy o wyjaśnienie w trybie SIWZ pn. Bankowa obsługa budżetu Gminy Czernica oraz podległych jednostek
organizacyjnych następującej kwestii:
Uszczegółowienie wymaganego opisu pozycji wskazanych w załączniku nr 5 do SIWZ tj., "Przedmiot usługi", "Wartość
usługi", "Data wykonania", "Odbiorca usługi", wymaganych "dowodów dotyczących głównych usług". W opinii
składającego zapytanie Zamawiający wymaga podania informacji chronionych umowa handlową i jest to sprzeczne z
przepisami prawa.
Odpowiedź:
Przedmiot usługi - należy określić co było przedmiotem usługi, odpowiadającej swoim rodzajem usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia, z uwzględnieniem zapisów pkt. 7.2 i pkt 8.1 b ibl SIWZ.
Wartość usługi - należy podać wartość wyrażoną w PLNwykazywanej usługi, z uwzględnieniem zapisów pkt. 7.2 i pkt 8.1 '
b i b1SIWZ.
Data wykonania - należy podać datę rozpoczęcia i zakończenia (jeśli trwa nadal - planowanego zakończenia)wykazywanej
usługi, z uwzględnieniem zapisów pkt. 7.2 i pkt 8.1 b i b1 SIWZ.
Odbiorca usługi - należy podać nazwę podmiotu, na rzecz którego wykazywana usługa była/jest świadczona.
Dowody dotyczące głównych usług - poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług
okresowych lub ciągłych, wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające,
że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie lub oświadczenie wykonawcy, jeżeli z
uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskaćpoświadczenia, potwierdzające,
że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub sąwykonywane należycie.

JednocześnieZamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SIWZz dnia 21.02.2014r.:
Pkt. 14.5. Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, z wyjątkiem informacji zastrzeżonych
przez składającego ofertę.
Pkt. 14.6. Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - co do których wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie
mogą być udostępnione - muszą być oznaczone klauzulą "NIE UDOSTĘPNIAĆ- INFORMAOE STANOWIĄ TAJEMNICE
PRZEDSIĘBIORSTWA"i załączone jako osobna część,nie złączoną z ofertą w sposób stały.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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