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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 89061118300000, ul. ul. Kilińskiego  , 58200   Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8323701 do

04, faks 748 323 705.

Adres strony internetowej (url): www.wik.dzierzoniow.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 1.2)

W ogłoszeniu jest: 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca spełniał, za 2 z 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za

ten okres, następujące wskaźniki ekonomiczne: a) Wskaźnik płynności gotówkowej = inwestycje krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe; Minimalna wartość

tego wskaźnika powinna wynosić 0,20. b) Wskaźnik ogólnego zadłużenia = pasywa ogółem / aktywa ogółem; Maksymalna wartość tego wskaźnika powinna wynosić

0,67. c) Wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe/kapitał własny; Maksymalna wartość tego wskaźnika powinna wynosić 0,50.

Definicje do ww. wskaźników – zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (w brzmieniu obowiązującym na dzień bilansowy). 2. Zamawiający

wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 11 000,00 zł (słownie jedenaście tysięcy złotych 00/100). (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i

finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie tego warunku). W

przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie

średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne są pod następującym adresem

internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana tabela średnich kursów NBP,

zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 11 000,00 zł

(słownie jedenaście tysięcy złotych 00/100). (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana

będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich

wykazywać będą spełnianie tego warunku). W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający,

jako kurs przeliczeniowy tej waluty przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) opublikowany na dzień wystawienia dokumentu. Kursy walut dostępne

są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html. Jeśli w dniu wystawienia dokumentu nie była opublikowana

tabela średnich kursów NBP, zastosowany zostanie kurs z ostatniej tabeli kursów średnich opublikowanej bezpośrednio przed dniem wystawienia dokumentu.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: III

Punkt: 5

W ogłoszeniu jest: I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej
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Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. sprawozdania finansowego albo jego części, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest

przepisami prawa kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o

rachunkowości, również odpowiednio z opinią o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzenia

sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających aktywa i zobowiązania – za okres 2 z 3 ostatnich lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – za okres. 2. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków

finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu; 3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa w

ppkt 1 i 2, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisywanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

W ogłoszeniu powinno być: I. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub

finansowej Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej potwierdzającej wysokość

posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego

dokumentów, o których mowa w ppkt 1, Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą

spełnianie opisywanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
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