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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Świerklany, Krajowy numer identyfikacyjny 27625900800000, ul.
Kościelna  85, 44-266  Świerklany, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
324 327 500, e-mail przetargi@swierklany.pl, faks 32 43 27 501. 
Adres strony internetowej (url): www.swierklany.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 
Punkt: III.1.2) 
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie zamówienia
mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące: a) sytuacji finansowej. Wykonawca spełni warunek,
jeżeli wykaże, że posiada: � środki finansowe lub zdolność kredytową co
najmniej w wysokości 300.00,00 zł., tj. w wysokości pozwalającej na
realizację zamówienia przy założeniu, że częściowa zapłata za faktycznie
wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur. Z
treści informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
musi wynikać jednoznacznie wysokość (kwota) posiadanych środków
finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym niż 1



miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Produkty kredytowe w
postaci limitów kredytowych oraz linii kredytowych będą brane pod uwagę w
ocenie ilości środków finansowych jakimi dysponuje Wykonawca pod
warunkiem, gdy informacja banku będzie zawierała informację nie tylko
mówiącą o dostępnym limicie, w ramach którego Wykonawca może się
zadłużać, ale także informację mówiącą o stopniu wykorzystania limitu lub o
środkach pozostałych do wykorzystania. Pod warunkiem jednak że kredyt,
którym legitymuje się Wykonawca, nie został udzielony na konkretny cel - co
oznaczało będzie, iż nie ma możliwości skorzystania ze środków w ramach
tego instrumentu finansowego na potrzeby realizacji przedmiotowego
zamówienia (za wyrokiem KIO sygn. akt 2302/13, 2314/13). Z informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej nie może wynikać,
że Wykonawca korzysta z produktu kredytowego lub innej formy wsparcia
finansowego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub innego o
podobnym charakterze, który nie wykazuje związku z bieżącą działalnością
gospodarczą Wykonawcy. � ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 600.000,00 zł. 
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: 5.1. O udzielenie
zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 5.1.2. spełniają warunki
udziału w postępowaniu dotyczące: a) sytuacji finansowej. Wykonawca
spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada: � środki finansowe lub zdolność
kredytową co najmniej w wysokości 300.000,00 zł., tj. w wysokości
pozwalającej na realizację zamówienia przy założeniu, że częściowa zapłata
za faktycznie wykonane roboty nastąpi w terminie 30 dni od daty otrzymania
faktur. Z treści informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej musi wynikać jednoznacznie wysokość (kwota) posiadanych
środków finansowych lub zdolności kredytowej w okresie nie wcześniejszym
niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Produkty kredytowe w
postaci limitów kredytowych oraz linii kredytowych będą brane pod uwagę w
ocenie ilości środków finansowych jakimi dysponuje Wykonawca pod
warunkiem, gdy informacja banku będzie zawierała informację nie tylko
mówiącą o dostępnym limicie, w ramach którego Wykonawca może się



zadłużać, ale także informację mówiącą o stopniu wykorzystania limitu lub o
środkach pozostałych do wykorzystania. Pod warunkiem jednak że kredyt,
którym legitymuje się Wykonawca, nie został udzielony na konkretny cel - co
oznaczało będzie, iż nie ma możliwości skorzystania ze środków w ramach
tego instrumentu finansowego na potrzeby realizacji przedmiotowego
zamówienia (za wyrokiem KIO sygn. akt 2302/13, 2314/13). Z informacji
banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej nie może wynikać,
że Wykonawca korzysta z produktu kredytowego lub innej formy wsparcia
finansowego na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej lub innego o
podobnym charakterze, który nie wykazuje związku z bieżącą działalnością
gospodarczą Wykonawcy. � ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia na sumę ubezpieczenia w wysokości min. 600.000,00 zł. 
 


