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Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy przetargu nieograniczonego

-

Modernizacja pomieszczefi Urzqdu

Statystycznego w Bialymstoku przy ul. Krakowskiej 13 na potrzeby stworzenia Regionalnego
O6rodka Informacji w ramach Zadania 3 (SlSk) modernizacja pomieszczen dla Informatorium
w ramach projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej (SISP-2): ,,Budowa

2

dwujgzycznego (z komunikacjq w jgzyku polskim i angielskim) systemu informacji
skierowujqcej do system6w informacyjnych statystyki i system6w resortowych dostgpnych dla obywateli, przedsigbiorc6w i pracownik6w administracji publicznej
poprzez portal informacyjny GUS. Budowa 16 Regionalnych O6rodk6w Informacji,
z wyposa2eniem minimum w kilka stanowisk dostgpu do Internetu".

Na podstawie art. 38 ust. 1a i 2 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
publicznych
poz.
(Dz.
907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz.423),
zam6wieh
U. 2013 r.
Urzqd Statystyczny w Bialymstoku udziela wyja6nief dotyczqcych tre5ci Specyfikacji
lstotnych Warunk6w Zam6wienia:
Tre56 zapytafi:

Pytanie dotyczqce sytuacji ekonomicznej i finansowej dla zadania ll - Srodki finansowe
wysoko6ci minimum 150 000 zl.
Czy Zamawiajqcy uzna warunek za spelniony je2eli wykonawcy biorqcy udzial w przetargu
wsp6lnie - konsorcjum wyka2q Srodkifinansowe w postaci:
- jeden z czlonk6w konsorcjum posiada linig kredytowq wysoko6ci 100 000 zl, a drugi
czlonek wyka2e Srodki na koncie w wysoko6ci 50 000 zl co daje lqcznie kwotq 150 000 zl ?
Odpowied2:

Zamawilqcy uzna warunek dotyczqcy posiadania zdolno5ci ekonomicznej i finansowej za
speNniony, je2eli Wykonawca wykaZe, 2e posiada Srodki finansowe lub zdolno66
kredvtowa w wysoko5ci okreSlonej w pkt 7.1.4) SIWZ. W celu wykazania speNniania
warunku wymagane jest przedstawienie informacji, o kt6rej mowa w pkt 8.6 SIWZ.
Zgodnie z pkt 7.5 SIWZ dopuszczalne jest lqczne wykazanie spetniania warunku pzez
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig o udzielenie zam6wienia.
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Projekt wsp6lfinansowany przez U nig Europejsk4 z Europejskiego Fundusz u
Rozwoju Regionalnego araz ze Srodk6w budietu pahstwa,
7. O5 Priorytetowa: Spoleczehstwo informacyjne - budowa elektronicznej
administracji

