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Numer: 605667-N-2017 

Data: 23/10/2017 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Praga Południe Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny

1490515000000, ul. ul. Mińska  , 03828   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.

226 989 670, e-mail tbsppld@poczta.onet.pl, faks 226 986 029. 

Adres strony internetowej (url): www.tbswp.pl 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: III.1) 

Punkt: III.1.2) 

W ogłoszeniu jest: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający

uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte wykonanie

zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w

wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał

będzie na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową

wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

oraz w okresie 2015 r. i 2016 r. osiągnął wskaźnik bieżącej płynności finansowej przekraczający

1,5 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej obliczany będzie według wzoru: aktywa obrotowe

wskaźnik bpf = --------------------------------------------------------------------------------------



zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe oraz wykonawca musi wykazać, że w latach 2015 r. i

2016 r. osiągnął obrót z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie mniejszy niż:

w roku 2015 r. 3 000 000,00 zł i w roku 2016 r. 3 000 000,00 zł. Spełnianie ww. warunku

oceniane będzie na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego wykonawcy za 2015 r. i

2016 r. 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 spełnianie opisanego przez Zamawiającego

warunku udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe 

W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków:

Zamawiający uzna, że wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej należyte

wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że: posiada środki finansowe lub zdolność

kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3.000.000,00 zł. Spełnienie ww. warunku

Zamawiający oceniał będzie na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy

oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub

zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem

terminu składania ofert; oraz w okresie 2015 r. i 2016 r. osiągnął wskaźnik bieżącej płynności

finansowej przekraczający 1,3 Wskaźnik bieżącej płynności finansowej obliczany będzie według

wzoru: aktywa obrotowe wskaźnik bpf = -------------------------------------------------------------------

------------------- zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe oraz wykonawca musi wykazać, że w

latach 2015 r. i 2016 r. osiągnął obrót z tytułu wykonanych i sprzedanych robót budowlanych nie

mniejszy niż: w roku 2015 r. 3 000 000,00 zł i w roku 2016 r. 3 000 000,00 zł. Spełnianie ww.

warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego sprawozdania finansowego wykonawcy

za 2015 r. i 2016 r. 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 spełnianie opisanego przez

Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Informacje dodatkowe 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: IV.6) 

Punkt: IV.6.2) 

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu: Data: 2017-11-08, godzina: 12:00, 

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w



postępowaniu: Data: 2017-11-09, godzina: 12:00, 

II.2) Tekst, który należy dodać 

Miejsce, w którym należy dodać tekst: 

Numer sekcji: IV.6) 

Punkt: IV.6.2) 

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > polski 


