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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu: 
Przygotowanie zaplecza zabiegowego w pomieszczeniach Bloku Operacyjnego 

pod zabiegi operacyjne i pracownie zabiegowe na podstawie
projektu pn.: Przebudowa i modernizacja części pomieszczeń bloku operacyjnego 

budynku głównego szpitala w Wodzisławiu Śląskim 
wraz z dostawą i montażem wyposażenia

Nr sprawy 24/ZP/18

Dyrekcja  Powiatowego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Rydułtowach  i  Wodzisławiu  Śląskim
informuje, że wpłynęły następujące pytania do ww. postępowania

1. Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt V.1b) wykonawca zobowiązany jest do posiadania zdolności 
kredytowej lub środków finansowych w wysokości 1 000 000,00 zł oraz do posiadania polisy, a przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną min.
1 500 000,00 zł

Czy istnieje możliwość zmniejszenia kwoty posiadania zdolności kredytowej lub środków finansowych do 
wysokości 500 000,00 zł oraz do posiadania polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, do sumy gwarancyjnej min. 1 000 000,00 zł

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejszym zmianie ulega zapis Działu I Rozdział V pkt 1b) SIWZ. 
Nowa treść przyjmuje następujące brzmienie.
„ b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 
- że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe w wysokości 500 000,00 zł

- posiada polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z  przedmiotem  niniejszego
zamówienia, na sumę gwarancyjną min. 1 000 000,00 zł” 

Zmianie ulega również zapis Działu I Rozdział VI pkt 5.2 oraz 5.3 SIWZ. Przyjmuje on następujące brzmienie:
2) 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 w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł 

3) Polisa  OC  lub  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
– 1 000 000,00 zł 

Z poważaniem


