
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 74301-2011 z dnia 2011-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mirosławiec 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie i remoncie 

oczyszczalni ścieków w Mirosławcu oraz budowie przewodu tłocznego ścieków wraz z przepompownią w 

Mirosławcu Górnym. Przedmiot zamówienia... 

Termin składania ofert: 2011-03-25  

 

Numer ogłoszenia: 90023 - 2011; data zamieszczenia: 21.03.2011 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 74301 - 2011 data 07.03.2011 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Zakład Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Mirosławcu, ul. Wolności 37, 

78-650 Mirosławiec, woj. zachodniopomorskie, tel. 67 2595501, fax. 67 2595501. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

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

 W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy a) 

posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 2.500 000,00 zł, b) 

posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 20 mln złotych na 

wszystkie zdarzenia, z tym że suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 

1 mln złotych, a za szkody wyrządzone przez podwykonawców nie może być mniejsza niż 1 mln 

zł. Polisa powinna obejmować odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową z sumą 

gwarancyjną na obie odpowiedzialności w kwocie 20 mln zł łącznie, c) osiągnęli w okresie 

ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze sprzedaży w wysokości min. 18 mln zł w 

każdym z okresów, d) posiadają wskaźnik płynności finansowej bieżącej za ostatni rok 

obrachunkowy w granicach 1,2 - 2 liczony, jako stosunek aktywa bieżące do zobowiązania 

bieżące, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów tj. 

informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca 

posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=74301&rok=2011-03-07


kredytową wykonawcy, dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną oraz opłaconej 

polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku..  

 W ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

a) posiadają środki finansowe (lub zdolność kredytową) w wysokości co najmniej 2.500 000,00 zł, 

b) posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 2 mln złotych na 

wszystkie zdarzenia, z tym że suma gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 

500.000 złotych, c) osiągnęli w okresie ostatnich trzech lat obrachunkowych przychody netto ze 

sprzedaży w wysokości min. 7 mln zł średniorocznie, d) posiadają wskaźnik płynności finansowej 

bieżącej za ostatni rok obrachunkowy w granicach 1,2 - 2 liczony, jako stosunek aktywa bieżące 

do zobowiązania bieżące, Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie złożonych 

dokumentów tj. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których 

wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 

zdolność kredytową wykonawcy, dokumentów potwierdzających sytuację ekonomiczną oraz 

opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 

z przedmiotem zamówienia, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Wykonawca może polegać na 

zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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. Jeżeli z 

uzasadnionych przyczyn wykonawca nie będzie mógł przedstawić wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej, to będzie mógł przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełniania tego warunku..  



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).  

 W ogłoszeniu jest: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy będą 

dysponować, urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do wykonania 

zamówienia tj. maszyny do prac ziemnych ( koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu ), dźwigiem 

o udźwigu min. 5t i wysięgu min. 10 m, szalunkami składanymi stalowymi do wykonywania 

konstrukcji żelbetowych i betonowych, środkami transportu ciężkiego i pojazdami dostawczymi, 

dostępem do wytwórni betonu, serwisem technicznym dla oczyszczalni ścieków i przepompowni 

zapewniającym czas reakcji serwisowej nie dłuższym niż 2 godziny od zawiadomienia o awarii 

Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu punktów serwisowych z 

podaniem czasu reakcji, wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych 

dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o 

podstawie dysponowania tymi zasobami na zasadzie spełnia-nie spełnia. Wykonawca może 

polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 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 ogłoszeniu powinno być: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy 

będą dysponować, urządzeniami, wyposażeniem i sprzętem technicznym niezbędnym do 

wykonania zamówienia tj. maszyny do prac ziemnych ( koparki, spycharki, zagęszczarki gruntu ), 

dźwigiem o udźwigu min. 5t i wysięgu min. 10 m, szalunkami składanymi stalowymi do 

wykonywania konstrukcji żelbetowych i betonowych, środkami transportu ciężkiego i pojazdami 

dostawczymi, dostępem do wytwórni betonu, serwisem technicznym dla oczyszczalni ścieków i 

przepompowni zapewniającym czas reakcji serwisowej nie dłuższym niż 2 godziny od 

zawiadomienia o awarii Spełnianie warunku zostanie ocenione na podstawie złożonego wykazu 

punktów serwisowych z podaniem czasu reakcji, oświadczenia na temat narzędzi, wyposażenia 

zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych niezbędnych do 

realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami na zasadzie 

spełnia-nie spełnia. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej 

sytuacji 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..  



 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.6).  

 W ogłoszeniu jest: 1) Dotyczy podmiotów gospodarczych będących osobami fizycznymi. W 

celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca pełnomocnictwa 

posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - 

pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3) 

Informacja wykonawcy o sposobie postępowania z materiałami pochodzących z rozbiórki lub 

nadmiarem gruntu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu innego wykorzystania tych 

materiałów..  

 W ogłoszeniu powinno być: 1) Dotyczy podmiotów gospodarczych będących osobami 

fizycznymi. W celu stwierdzenia, czy osoba podpisująca oświadczenia woli lub udzielająca 

pełnomocnictwa posiada do tego uprawnienia, do oferty należy załączyć aktualne zaświadczenie 

o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert. 2) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o 

zamówienie - pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

3) Informacja wykonawcy o sposobie postępowania z materiałami pochodzących z rozbiórki lub 

nadmiarem gruntu wraz ze wskazaniem miejsca i sposobu innego wykorzystania tych 

materiałów. 4) oświadczenie wykonawcy, że przed podpisaniem umowy na realizację 

zamówienia dokona ubezpieczenia przedmiotu umowy z tytułu odpowiedzialności deliktowej i 

kontraktowej na sumę gwarancyjną w wysokości zawartego kontraktu brutto z tym, że : a) suma 

gwarancyjna na jedno zdarzenie nie może być mniejsza niż 2 mln, b) OC za szkody wyrządzone 

przez podwykonawców bez podlimitu, c) OC za szkody w środowisku z podlimitem nie niższym 

niż 1,0 mln zł, d) maksymalna wysokość franszyzy redukcyjnej lub udziału własnego - do 10 % 

szkody..  

 

 


