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Ogłoszenie nr 540078067-N-2019 z dnia 19-04-2019 r.
Pisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 538220-N-2019
Data: 16/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Powiat Piski-Starostwo Powiatowe w Piszu, Krajowy numer identyfikacyjny 79067300000000, ul. ul. Warszawska 1, 12-200
Pisz, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 87 425 47 00, e-mail sekretariat@powiat.pisz.pl, faks 87 425 47 01.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.pisz.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1)
W ogłoszeniu jest: - Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na
rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z
2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument
potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy
Prawo Bankowe. - Wykonawca musi wykazać, że wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, nie jest niższy
od równowartości w złotych 5 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku, a w przypadku banków spółdzielczych, których
założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych,
ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał założycielski nie jest niższy od równowartości w złotych 1 000 000 euro
przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania
zezwolenia na utworzenie banku.
W ogłoszeniu powinno być: - Wykonawca musi być bankiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.) oraz musi posiadać aktualne (ważne) zezwolenie Komisji Nadzoru
Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo
bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny
dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art.
193 ustawy Prawo Bankowe. - Wykonawca musi wykazać, że wnoszony przez założycieli banku kapitał założycielski, nie
jest niższy od równowartości w złotych 5 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy
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Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku, a w przypadku banków spółdzielczych,
których założyciele wyrazili zamiar zawarcia umowy zrzeszenia, na podstawie ustawy o funkcjonowaniu banków
spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, kapitał założycielski nie jest niższy od równowartości w
złotych 1 000 000 euro przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego
w dniu wydania zezwolenia na utworzenie banku. W przypadku banków, które powstały przed wejściem w życie ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe muszą one wykazać, że posiadają ww. kapitał założycielski na dzień składania
ofert przeliczony według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu 15 kwietnia
2019r.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
W ogłoszeniu jest: 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym
mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w przypadku
określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej
przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 2) oświadczenie o posiadanym
kapitale założycielskim, a w przypadku banków spółdzielczych również informację dotyczącą umowy zrzeszenia,
zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: 1) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o
którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 2187 ze zm.), a w
przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności
bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. 2) oświadczenie o
posiadanym kapitale założycielskim, a w przypadku banków spółdzielczych również informację dotyczącą umowy
zrzeszenia (jeżeli dotyczy), zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ.
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