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Polska-Chojnice: Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
2014/S 157-281938

Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., ul. Plac Piastowski 27a, Osoba do kontaktów: Mariusz Lorek, Chojnice89-600,
POLSKA. Tel.:  +48 523974176. Faks:  +48 523970001. E-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 14.8.2014, 2014/S 155-277751)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45252100
Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków
Zamiast:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału
w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia
następujących dokumentów:
a)sprawozdania finansowego albo jego części, a
jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta
zgodnie z przepisami o rachunkowości, również
z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu
albo jego części, 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,
b)informacji banku lub spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność
kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c)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.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Wykonawca zobowiązany jest: a)wykazać się
osiągnięciem średniorocznych przychodów ze
sprzedaży w ostatnich trzech latach obrotowych , w
wysokości co najmniej 30 000 000 PLN (słownie: trzydzieści milionów zł), (w przeliczeniu
na każdy rok obrotowy) a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy – za ten okres, b) posiadać
środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości,
co najmniej 10 000 000 PLN (słownie: dziesięć milionów zł), c)posiadać ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 20 000 000 PLN (słownie: dwadzieścia milionów zł).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
4.9.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
4.9.2014
Powinno być:

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda załączenia następujących
dokumentów:
a) 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 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykonawca zobowiązany jest:
a) wykazać się osiągnięciem średniorocznych przychodów ze sprzedaży w ostatnich 3 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 3 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 3 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.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.9.2014 (10:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.9.2014 (10:30)


