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ZMIANA SIWZ NA STRONĘ INTERNETOWĄ   

 

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Toruniu, zawiadamia że  

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:  

Rozbudowę budynku garażowego Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Toruniu wraz z sieciami 

zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.), zmienia treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, jak niżej:  

W rozdziale IV „WYMAGANIA I DOKUMENTACJA”, pkt 1 Warunki udziału  

w postępowaniu: 

„udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy 

spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający 

uzna również, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże  posiadanie 

opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 

wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 2 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia.” 

Zmienia się  na:  

udzielenie zamówienia ubiegać mogą się Wykonawcy składający ważną ofertę, którzy 

spełniają przesłanki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych tzn.: 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

przy założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonywana będzie na zasadach 

opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. Zamawiający 

uzna również, że warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże  posiadanie 
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opłaconej polisy potwierdzającej, że Wykonawca ubezpieczył budowę i roboty z tytułu szkód, 

które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz 

następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to 

wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na sumę 

ubezpieczenia nie mniejszą niż 1 000 000,00 zł na cały okres realizacji zamówienia.” 

 

Uzasadnienie zmiany SIWZ:  

Zmiana treści SIWZ wynika ze zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

 


