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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  348414 - 2013 data 29.08.2013 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Barlineckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o., ul. Szpitalna 4, 74-320 Barlinek, 

woj. zachodniopomorskie, tel. 095 7462348, fax. 095 7462348. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.5. 

• W ogłoszeniu jest:  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający 

uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli, Wykonawca 

wykaże : o Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych, 

Śródków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert posiada środki na kwotę co najmniej 

3.000.000 PLN o Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę 

ubezpieczenia 3.500.000 PLN. o Wykonawca wykaże sprawozdanie finansowe albo jego część, 

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. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadał w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR 

(current ratio ) większy bądź równy 1,1 liczony jako: wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR 



= (aktywa obrotowe) (zobowiązania krótkoterminowe). Celem potwierdzenia spełniania tego 

warunku Wykonawcy muszą przedłożyć bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również 

opinią o badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie wskazanych powyżej dokumentów, metodą spełnia, nie spełnia. o 

Sprawozdanie finansowe Bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również opinią o 

badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres. Jeżeli w dokumencie będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą 

one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunku ekonomicznego) według kursu 

średniego NBP danej waluty z dnia bilansowego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego 

warunku. o Wartość średnia za trzy lata musi określać przychód dla wykonawcy w wysokości 1 

500 000 złotych.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna za spełniony warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeżeli, 

Wykonawca wykaże : o Wykonawca przedstawi informację z banku lub spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej 

wysokość posiadanych, Śródków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert posiada środki na kwotę co 

najmniej 1.500.000 PLN o Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności 

cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

minimalną sumę ubezpieczenia 3.000.000 PLN. o Wykonawca wykaże sprawozdanie finansowe 

albo jego część, 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. 

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej 

za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiadał w ostatnim roku obrotowym, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR 

(current ratio ) większy bądź równy 1,0 liczony jako: wskaźnik bieżącej płynności finansowej CR 

= (aktywa obrotowe) (zobowiązania krótkoterminowe). Celem potwierdzenia spełniania tego 

warunku Wykonawcy muszą przedłożyć bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli 

podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również 

opinią o badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający 

przeprowadzi na podstawie wskazanych powyżej dokumentów, metodą spełnia, nie spełnia. o 

Sprawozdanie finansowe Bilans jako część sprawozdania finansowego, a jeżeli podlega ono 

badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami rachunkowości - również opinią o 

badanej tej części sprawozdania, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do 

sporządzania sprawozdania finansowego - innych dokumentów określających obroty oraz 

zobowiązania i należności - za ostatni rok obrotowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - za ten okres. Jeżeli w dokumencie będą podane wartości w walucie innej niż PLN, będą 

one przeliczone na PLN (w celu oceny spełniania warunku ekonomicznego) według kursu 

średniego NBP danej waluty z dnia bilansowego. Zgodnie z art. 26 ust. 2c ustawy, jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji 

finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny 

dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego przez zamawiającego 

warunku. o Wartość średnia za trzy lata musi określać przychód dla wykonawcy w wysokości 1 

500 000 złotych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

 



                                                                                                

  

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 


