
Gmina Janowice Wielkie    Janowice Wielkie, dnia 16 kwietnia 2014 r. 
58-520 Janowice Wielkie 
ul. Kolejowa 2 
 
Identyfikator zamówienia:  UG.2710.7.2014 
Przedmiot zamówienia:  Prowadzenie kompleksowej obsługi bankowej budżetu Gminy  
    Janowice Wielkie i jej jednostek organizacyjnych 
 
 

PYTANIA WYKONAWCY I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO  
 
 Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 1-2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówieo publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655) informuje, że w postępowaniu wpłynęło w 
dniu 15 kwietnia 2014 r. pytanie o treści, na które udziela się poniższych odpowiedzi: 
 
 
Pytanie: 

 
Nawiązując do istotnych postanowieo SIWZ (częśd III pkt. 3.1 d. opisu przedmiotu 
zamówienia) i wymogiem Zamawiającego odnośnie prowadzenia punktu kasowego w 
siedzibie Zamawiającego oraz koniecznością ustalenia możliwości uruchomienia punktu 
kasowego/agencji przez Wykonawcę, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu 
składania ofert do dnia 13.05.2014 r. 

 
Odpowiedź: 

 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst 
jednolity z 2010 r. Dz. U.  nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający wyznacza termin składania 
ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do przygotowania i złożenia oferty, z tym że w 
przypadku dostaw i usług termin ten nie może byd krótszy niż 7 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówieo Publicznych.  
 
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o przetargu na stronie BIP Zamawiającego oraz w 
Biuletynie Zamówieo Publicznych w dniu 11 kwietnia 2014 roku, wyznaczając termin 
składania ofert do dnia 29 kwietnia 2014 roku, co powoduje, iż Wykonawcy mają 19 dni na 
przygotowanie i złożenie oferty. Względem minimalnego czasu określonego przepisami 
ustawy Zamawiający przedłużył o 12 dni termin na przygotowanie i złożenie oferty mając na 
uwadze m.in. wymagania opisane w pytaniu. 
 
W związku z powyższym, Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu, który został 
ustalony w SIWZ i pozostaje aktualny, tj. 29 kwietnia 2014 roku godz. 900.  
 

 
 
 
       Kamil Kowalski 
 
       Wójt Gminy Janowice Wielkie 
 
 
Do przekazania: 
1. podmiotowi składającemu zapytanie 
2. na stronę internetową Zamawiającego 
3. na tablicę ogłoszeo w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a 


