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BZP.PS.341 – 280/09 
 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie studium wyk onalno ści dla projektu 
„Przebudowa dróg powiatowych: ulicy Malczewskiego n a odcinku od Placu 
Kazimierza do skrzy Ŝowania Malczewskiego /Wernera/Kelles-Krauza wraz  
z odcinkiem ulicy Struga od skrzy Ŝowania Malczewskiego /Kili ńskiego/Struga do 
Placu Jagiello ńskiego w Radomiu , ogłoszonego w dniu 29.04.2009r. na: tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz 
w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie www.portal.uzp.gov.pl, pod numerem: 
127152-2009. 

  
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(t. j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), dokonuje modyfikacji treści SIWZ w sposób 
następujący: 
 
Dotychczasowy pkt. VI SIWZ w brzmieniu :  

VI. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 
1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem :  

VI. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art. 67 ust. 1 
pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 Na podstawie art. 138 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), w związku z rozstrzygnięciem protestu w dniu 08 maja 
2009r. dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący: 
 
V) Punkt IX.2 – warunki udziału w postępowaniu, dotychczasowy zapis w brzmieniu: 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych 
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do  wykonania 
zamówienia: 
2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000 
zł kaŜde, polegających na naleŜytym i nie budzącym zastrzeŜeń opracowaniu studium 
wykonalności dla projektów inwestycyjnych, stanowiących załączniki do wniosków 
aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony wg 
załącznika nr 4. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe 
opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane naleŜycie, np. referencje 
zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz  
z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na terminowość zakończenia 
zamówienia - złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę. 
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zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem  
2.  Posiadaj ą niezb ędną wiedz ę i do świadczenie oraz dysponuj ą potencjałem technicznym  

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub prze dstawi ą pisemne 
zobowi ązanie innych podmiotów do udost ępnienia potencjału technicznego i osób 
zdolnych do  wykonania zamówienia: 
2.1. W celu potwierdzenia warunku posiadania niezb ędnej wiedzy i do świadczenia oraz 

dysponowania potencjałem technicznym Wykonawca zobo wiązany jest 
dostarczy ć wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze ń okresowych lub 
ciągłych równie Ŝ wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem  
wszcz ęcia post ępowania o udzielenie zamówienia, a je Ŝeli okres prowadzenia 
działalno ści jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówie ń o warto ści min. 8.000 zł 
kaŜde, polegaj ących na nale Ŝytym i nie budz ącym zastrze Ŝeń opracowaniu 
studium wykonalno ści dla projektów inwestycyjnych, stanowi ących zał ączniki do 
wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie oce nę merytoryczn ą, 
sporz ądzony wg zał ącznika nr 4. Do wykazu nale Ŝy doł ączyć dokumenty 
potwierdzaj ące, Ŝe opracowania te (studia wykonalno ści) zostały wykonane 
naleŜycie, np. referencje zamawiaj ących, na rzecz których zamówienia zostały 
wykonane wraz z protokołami odbioru (obowi ązkowo) wskazuj ącymi na 
terminowo ść zakończenia zamówienia - zło Ŝone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodno ść z oryginałem przez Wykonawc ę. 

 
VI) Punkt XI.1.4 – oświadczenia lub dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców 
warunków udziału w postępowaniu, dotychczasowy zapis w brzmieniu: 
1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych  

w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000 zł kaŜde, polegających na naleŜytym i nie 
budzącym zastrzeŜeń opracowaniu studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych, 
stanowiących załączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocenę merytoryczną, sporządzony 
wg załącznika nr 4. Do wykazu naleŜy dołączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe opracowania te 
(studia wykonalności) zostały wykonane naleŜycie, np. referencje zamawiających, na rzecz 
których zamówienia zostały wykonane wraz z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi 
na terminowość zakończenia zamówienia - złoŜone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – w formie załącznika nr 4; 

 
zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem  
 
1.4 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadcze ń okresowych lub ci ągłych równie Ŝ 

wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszcz ęcia post ępowania  
o udzielenie zamówienia, a je Ŝeli okres prowadzenia działalno ści jest krótszy – w tym 
okresie, 2 zamówie ń o warto ści min. 8.000 zł ka Ŝde, polegaj ących na nale Ŝytym i nie 
budz ącym zastrze Ŝeń opracowaniu studium wykonalno ści dla projektów inwestycyjnych, 
stanowi ących zał ączniki do wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie z e środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, które przeszły pozytywnie ocen ę 
merytoryczn ą, sporz ądzony wg zał ącznika nr 4. Do wykazu nale Ŝy doł ączyć dokumenty 
potwierdzaj ące, Ŝe opracowania te (studia wykonalno ści) zostały wykonane nale Ŝycie, np. 
referencje zamawiaj ących, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz  
z protokołami odbioru (obowi ązkowo) wskazuj ącymi na terminowo ść zakończenia 
zamówienia - zło Ŝone w formie oryginału lub kserokopii po świadczonej za zgodno ść  
z oryginałem przez Wykonawc ę – w formie zał ącznika nr 4; 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), w związku z art. 180 ust. 5, zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści SIWZ w sposób następujący: 
 
Dotychczasowy pkt. XVI i XVII SIWZ w brzmieniu :  

XVI. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53)  
w terminie do dnia  08.05.2009r. do godz.  1000. 
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2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na wykonanie studium wykonalno ści. BZP.PS.341-280/09”  
oraz „Nie otwiera ć przed 08.05.2009r. godz. 10 30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter) , oraz będzie oznaczona nazwą i adresem 
wykonawcy , aby moŜna było odesłać ją nie otwartą w przypadku złoŜenia oferty po 
wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złoŜone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  

w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter)  
w dniu 08.05.2009r. o godz.  1030. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do 
chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

 
zostaje zast ąpiony nast ępującym zapisem :  
 

XVI. Miejsce i termin składania ofert 
1. Ofertę naleŜy złoŜyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  

w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53)  
w terminie do dnia  15.05.2009r. do godz.  1400. 

2. Ofertę naleŜy złoŜyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

"Oferta na wykonanie studium wykonalno ści. BZP.PS.341-280/09”  
oraz „Nie otwiera ć przed 15.05.2009r. godz. 14 30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówie ń Publicznych, ul. Jana Kili ńskiego 30 pok. 
1,2,3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter) , oraz będzie oznaczona nazwą i adresem 
wykonawcy , aby moŜna było odesłać ją nie otwartą w przypadku złoŜenia oferty po 
wyznaczonym terminie. 

3. Koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem oferty ponosi wykonawca. 
4. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

XVII. Miejsce i termin otwarcia ofert 
1. Zamawiający otworzy złoŜone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim  

w Radomiu, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. śeromskiego 53, parter)  
w dniu 15.05.2009r. o godz.  1430. 

2. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, 
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert 
zamawiający sprawdzi stan otwieranych kopert (koperty powinny być nienaruszone do 
chwili otwarcia) oraz poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a takŜe informacje 
dotyczące ceny. 

3. Informacje, o których mowa w punkcie 2 zamawiający przekaŜe niezwłocznie 
wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert - na ich wniosek. 

 
  
  
 Na podstawie art. 38 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655, ze zm.), zamawiający dokonuje zmiany treści ogłoszenia  
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 


