
Chojnice, 2014-08-14

Wykonawcy wszyscy

dotyczy:  przetargu  nieograniczonego na  realizacje  przedsięwzięcia  pn.  „Przebudowa  i
rozbudowa  miejskiej  oczyszczalni  i  przepompowni  ścieków  w  Chojnicach  wraz  z
budową nowych obiektów technologicznych”

Działając  w  trybie  art.  38  ust.  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. w Chojnicach, jako
Zamawiający, dokonuje zmiany treści SIWZ w następującym zakresie:

1. W  rozdziale  V.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny
spełniania tych warunków, ust. 1 dotychczasowy pkt. 4 dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej,
przyjmuje nowe brzmienie:

Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać  się  osiągnięciem  średniorocznych  przychodów  ze  sprzedaży  w  ostatnich  trzech

latach  obrotowych,  w wysokości  co  najmniej  70.000.000  PLN netto, (w przeliczeniu  na
każdy rok obrotowy) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

b) wykazać się współczynnikiem szybkim płynności za ostatnie trzy lata obrotowe w wysokości
co najmniej 0,75, a dla każdego roku co najmniej 0,70,

c) wykazać się współczynnikiem bieżącej płynności finansowej za ostatnie trzy lata obrotowe w
wysokości co najmniej 1,4,

d) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż  30.000.000
PLN. 

2. W rozdziale  VI. Wykaz  oświadczeń  i  dokumentów,  jakie  mają  dostarczyć  wykonawcy  w  celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1 do 9
Ustawy oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

2.1.  dotychczasowy ust. 2 pkt. 2.1. lit. e) przyjmuje nowe brzmienie: 

e) sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z
przepisami  o  rachunkowości,  również  z  opinią  o  badanym  sprawozdaniu,  a  w przypadku
wykonawców  niezobowiązanych  do  sporządzania  sprawozdania  finansowego  innych
dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie dłuższy niż
ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres,

2.2. dotychczasowy ust. 2 pkt. 2.1. lit. f) skreśla się 

2.3. dotychczasowy ust. 2 pkt. 2.1. lit. g) oznacza się odpowiednio jako lit. f).

3. W związku z wprowadzoną zmianą treści SIWZ prowadzącą do zmiany treści ogłoszenia, zgodnie
z treścią art. 12a ust. 2 Ustawy, zmienia się termin składania o otwarcia ofert, w ten sposób, że w
rozdziale X. Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 12 oraz w rozdziale XI. Miejsce oraz termin
składania i otwarcia ofert, dotychczasową datę 4.09.2014 r. zmienia się na 8.09.2014 r.

4. Ogłoszenie  dot.  sprostowania  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  zostało  przekazane  Urzędowi
Publikacji Unii Europejskiej.

Pozostałe warunki zostają bez zmian.


