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WSZYSCY    UCZESTNICY   POSTĘPOWANIA 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej równowartość 
207000 euro na dostawę: gazów medycznych oraz technicznych wraz z transportem i dzierżawą butli oraz 
dzierżawa zbiornika na tlen medyczny ciekły o pojemności 6100kg (tolerancja /-15%) .  CPV- 24111500-0 Gazy 
medyczne ; 24111900-4 Tlen; 24321115-9 Acetylen. 
 

Znak sprawy: SPZOZ GAZY / 2014.   Nr ogłoszenia - 40965 - 27.03.2014r 
 

Zamawiający zgodnie z art. 38 Ustawy PZP informuje, iż wpłynęły pytania mające wpływ na treść SIWZ: 

W związku błędnymi zapisami Zamawiający  modyfikacją SIWZ w zakresie § 6 ust 1.4: 
 

Stan przed modyfikacją: 
 

1.4 W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej: 
 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300000,00zł z klauzulą o odpowiedzialności w zakresie 
przenoszenia chorób zakaźnych. 
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 spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 

 
Stan po modyfikacji: 

 
1.4 W zakresie warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

 Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku 
jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min. 300000,00zł.  
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 spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. 
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