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betrans 
wszystko-wszędzie- w terminie 

   Piaski, 05.11.2020r. 

 

Dotyczy:  modyfikacja treści SIWZ w Postępowaniu zakupowym w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego 

aukcją elektroniczną i/lub negocjacjami handlowymi nr BTC/FZ/1815/208/2020/P pn.: „Przewozy pracowników PGE 

GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów”. 

 

1. pkt. 10.1.2. SIWZ posiadał brzmienie: 

O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 

przesłanek zawartych w pkt. 11 Specyfikacji oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

10.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, w tym posiadają                   

i utrzymywać będą przez cały okres realizacji Umowy ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej na kwotę nie niższą niż 250 000 PLN 

 

pkt. 10.1.2. SIWZ otrzymuje brzmienie: 

O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie 

przesłanek zawartych w pkt. 11 Specyfikacji oraz spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu: 

10.1.2. znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, w tym posiadają                   

i utrzymywać będą przez cały okres realizacji Umowy ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN 

 

2. pkt. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Oświadczenie posiadał brzmienie: 

1. Spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:  

 posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 

 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, w tym posiadamy  

i utrzymywać będziemy przez cały okres realizacji Umowy ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej na kwotę nie niższą niż 250 000 PLN, 

 posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe (jesteśmy właścicielami bądź posiadamy prawo do 

dysponowania co najmniej 2 autobusami z 55 miejscami siedzącymi i co najmniej 1 autobusem z 24 miejscami 

siedzącymi, na podstawie umowy bądź umowy przedwstępnej leasingu, najmu, dzierżawy), a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zakupu. 

pkt. 1 Załącznika nr 2 do SIWZ – Oświadczenie otrzymuje brzmienie: 

1. Spełniamy warunki udziału w Postępowaniu zakupowym, tj.:  

 posiadamy kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z 

odrębnych przepisów, 
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 znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie Zakupu, w tym posiadamy  

i utrzymywać będziemy przez cały okres realizacji Umowy ważne ubezpieczenie w zakresie odpowiedzialności 

cywilnej ogólnej na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN, 

 posiadamy zdolności techniczne lub zawodowe (jesteśmy właścicielami bądź posiadamy prawo do 

dysponowania co najmniej 2 autobusami z 55 miejscami siedzącymi i co najmniej 1 autobusem z 24 miejscami 

siedzącymi, na podstawie umowy bądź umowy przedwstępnej leasingu, najmu, dzierżawy), a także 

dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zakupu. 

 

Równolegle Zamawiający przekazuje Wykonawcom Załącznik nr 2 do SIWZ_Oświadczenie_NOWE, 

uwzględniający powyższą modyfikację, celem dołączenia go do oferty. 

 

3. dodaje się ust. 20. w § 4 Załącznika nr 3 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy o treści: 

 

20. Wykonawca posiada i będzie utrzymywał przez cały okres realizacji Umowy ważne ubezpieczenie w zakresie 

odpowiedzialności cywilnej ogólnej na kwotę nie niższą niż 200 000 PLN. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kopie polisy potwierdzającą ochronę ubezpieczeniową w okresie trwania Umowy. 

 

Modyfikacja treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców. 


