
 

 

          Warszawa, dnia 17.04.2020 r.  
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SIWZ III 
 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1, 1a, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020), Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji SIWZ 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Kompleksową obsługę spotkań oraz wydarzeń organizowanych 
przez Główny Urząd Statystyczny latach 2020-2021”; numer sprawy: 10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020, ogłoszenie 
o zamówieniu numer 2020/S 046-108814 z dnia 05-03-2020 r. 
 
 
Pytanie nr 10. 
„(…) w szablonie kosztorysu do wypełnienia 10_bp_wm_dk_popt_pn_2020_zal_nr_3_do_siwz_fc , jego 3 część jest 
zakodowana i chroniona hasłem. Proszę o odkodowanie lub podanie hasła (…) ” * 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji Formularza cenowego – FC stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie 
niezbędnym do uzupełnienia wzoru formularza przez Wykonawcę. 
 
Pytanie nr 11. 
„w związku z przetargiem dotyczącym Kompleksowej obsługi spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez 
Główny Urząd Statystyczny w latach 2020-2021 (10/BP/WM/DK/POPT/PN/2020), prosiłabym o informację odnośnie 
formy/sposobu wykazania posiadania zdolności kredytowej lub dysponowania środkami finansowymi 
w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł.” * 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji 
dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający informuje, że Wykonawca może dostarczyć jedne 
z poniższych  dokumentów: 
1) oświadczenie wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze objętym 

zamówieniem, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – za ten okres; 

2) informację 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; 

3) potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

 
 
Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
- Załącznik nr 3 do SIWZ – Formularz cenowy – zmieniony w dniu 17.04.2020 r. 
został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi/ oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://gus.ezamawiajacy.pl. 

 
 

 
Anna Borowska 

 
Dyrektor Generalny GUS 

* zachowano oryginalną treść pytania  Wykonawcy 
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