
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 33893-2012 z dnia 2012-02-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Głuchołazy

Budowa przyłączy kanalizacyjnych ze zbiorczego systemu kanalizacyjnego Wodociągi Sp. z o.o. z siedzibą w

Głuchołazach do budynków na terenie gminy Głuchołazy w miejscowościach Konradów, Charbielin, Nowy Las. W

ramach przedmiotu...

Termin składania ofert: 2012-02-29

Numer ogłoszenia: 41836 - 2012; data zamieszczenia:  13.02.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  33893 - 2012 data 10.02.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

"Wodociągi" Sp. z o.o., ul. Reymonta 12, 48-340 Głuchołazy, woj. opolskie, tel. 077 4391932, fax. 0774391742.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5).

W ogłoszeniu jest:  Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego

warunku Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się

o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci

Wykonawcy wspólnie): a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody ze sprzedaży netto w kwocie co

najmniej 1.0000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego

warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią

odpowiednio o badanej części sprawozdania - rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie brał pod uwagę

dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie obowiązanych do

sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży - za okres

ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) posiadać

środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00 PLN (słownie:

dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy

zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których

Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez

Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej
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2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku

Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W

przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN,

Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do

walut obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs

Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut

obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy /kursy.htm.

W ogłoszeniu powinno by ć: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania

tego warunku Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo

wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym z ostatnich 3 latach

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody ze sprzedaży netto

w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełnienia

niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania

finansowego a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości,

również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania - rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie

brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie

obowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze

sprzedaży - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten

okres. b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 250.000,00

PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,

w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu

składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez

Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej

2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=41...

2 z 3 2012-02-13 08:22



Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z

przedmiotem zamówienia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym,

osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W

przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierają dane w innych walutach niż PLN,

Zamawiający dla celu oceny ofert jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs złotego w stosunku do

walut obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego (dalej NBP) na

dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej BZP), ten sam kurs

Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszystkich innych danych finansowych. Jeżeli w tym dniu nie będzie

opublikowany średni kurs walut przez NBP, Zamawiający przyjmie średni kurs złotego w stosunku do walut

obcych określony w tabeli kursów A średnich walut obcych NBP z ostatniej opublikowanej tabeli kursów NBP

przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w BZP. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy /kursy.htm.
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