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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o.
ul. Pod Otomino 44
Żukowo
83-330
Polska
Osoba do kontaktów: Karolina Redzimska
E-mail: k.redzimska@skzukowo.pl 
Kod NUTS: PL63
Adresy internetowe:
Główny adres: http://skzukowo.pl/

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do
przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie w
ram
Numer referencyjny: ZP/16/R/18

II.1.2) Główny kod CPV
45232423

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Przebudowa przepompowni ścieków, ciągu technologicznego podczyszczania ścieków na dopływie do
przepompowni kolektora grawitacyjnego oraz punktu zlewnego na terenie przepompowni głównej w Żukowie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/10/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: nredzkar
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-153296
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 199-452700
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 11/10/2018

mailto:k.redzimska@skzukowo.pl
http://skzukowo.pl/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:452700-2018:TEXT:PL:HTML
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Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.2
Zamiast:
Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży sprawozdanie finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków
i strat za ostatni okres rozliczeniowy, zamknięty przed złożeniem oferty, z którego będzie wynikało, że
wykonawca:
Posiada płynność finansową mierzoną wskaźnikiem:
Aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące > 0,8
Nie posiada zadłużenia przeterminowanego:
Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem < 65 %
Prowadzi rentowną działalność mierzoną wskaźnikiem:
Zysk ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży > 0
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia powyższego dokumentu, 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 sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających powyższe
wskaźniki za wskazany okres rozliczeniowy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
Powinno być:
Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży sprawozdanie finansowe lub jego część – bilans i rachunek zysków
i strat za ostatni okres rozliczeniowy, zamknięty przed złożeniem oferty, z którego będzie wynikało, że
wykonawca:
Posiada płynność finansową mierzoną wskaźnikiem:
Aktywa obrotowe/zobowiązania bieżące > 0,8
Nie posiada zadłużenia przeterminowanego:
Zobowiązania ogółem/aktywa ogółem < 65 %
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia powyższego dokumentu, 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 sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających powyższe
wskaźniki za wskazany okres rozliczeniowy.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub
ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób
potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


