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Wszyscy Wykonawcy 
 

 
BZP.KO-B.341-282/283/284/09 
 
 
Dot.:  przetargu nieograniczonego na wykonanie studiów wykonalności dla projektów: 

„Budowa i przebudowa ul. Młodzianowskiej w Radomiu”, „Przebudowa ul. Reja wraz  
z Placem Kazimierza Wielkiego w Radomiu” oraz „Przebudowa ul. Wałowej 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: 127560-2009. 

 
 
 
W związku rozstrzygnięciem i uznaniem protestu wniesionego przez firmę Doradztwo 

Gospodarcze DGA S.A., a dotyczącego postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na 
podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje modyfikacji 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt VIII.2 oraz X.1.4. 
Dotychczasowy zapis z pkt. VIII.2. SIWZ w brzmieniu:  

„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. 
W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania  
o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,  
2 zamówień na rzecz jednostki samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000,- zł każde, 
polegających na należytym i nie budzącym zastrzeżeń 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.” 

zostaje zastąpiony następująco: 
„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. 
W celu potwierdzenia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych również wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, 2 zamówień o wartości min. 8.000,- zł każde, polegających na należytym  
i nie budzącym zastrzeżeń 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.” 

 
Dotychczasowy zapis z pkt. X.1.4.SIWZ w brzmieniu: 

„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w 
ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 zamówień na rzecz jednostki 
samorządu terytorialnego o wartości min. 8.000 zł każde, polegających na należytym i nie 
budzącym zastrzeżeń 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 należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że opracowania te 
(studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. referencje zamawiających, na rzecz których 
zamówienia zostały wykonane wraz z protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na 
terminowość zakończenia zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej 
za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę - w formie załącznika nr 4”. 

zostaje zastąpiony następująco: 
„Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 2 
zamówień o wartości min. 8.000 zł każde, polegających na należytym i nie budzącym 
zastrzeżeń 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 należy dołączyć dokumenty 
potwierdzające, że opracowania te (studia wykonalności) zostały wykonane należycie, np. 
referencje zamawiających, na rzecz których zamówienia zostały wykonane wraz z 
protokołami odbioru (obowiązkowo) wskazującymi na terminowość zakończenia 
zamówienia - złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę - w formie załącznika nr 4”. 

 

 
Zamawiający dokonuje również modyfikacji w pkt. VI SIWZ i przewiduje możliwość udzielenia 
zamówienia uzupełniającego. 
Dotychczasowy zapis w brzmieniu:  

„Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.”, 

zostaje zastąpiony następująco: 
„Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych.”. 

 
 
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 
 

Pomimo tego, iż dokonana modyfikacja nie wymaga od Wykonawców uzyskania dodatkowego 
czasu na przygotowanie ofert, to jednak przedłużenie go umożliwi ubieganie się o udzielenie 
zamówienia publicznego szerszemu kręgowi Wykonawców. W związku z tym Zamawiający przedłuża 
termin składania ofert i ustala go na dzień: 15 maja 2009r., godz. 11:00. 
 
Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2009r. o godz. 11:30. 


