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PREZYDENT MIASTA RADOMIA 

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 206.000 € 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” 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu 29 kwietnia 2009r.: 
 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 127560-2009 
 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl    
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Gmina Miasta Radomia 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283,  
Fax: 048 3620289, 3620282 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) OPIS 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na wykonanie studiów 
wykonalności projektów. 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
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”. Zamówienie podzielone jest na trzy części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się  
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 206.000 EUR. 
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  71.24.10.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.  

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia  03/07/2009. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
Informacja na temat wadium: nie dotyczy. 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień. Poprzez posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności 
lub czynności Zamawiający rozumie wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru lub ewidencji działalności 
gospodarczej. 

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.  
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 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.radom.pl/
http://www.bip.radom.pl/
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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. 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007r. Nr 223, poz. 1655 z póżn. zm.). 
a) W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu Zamawiający wymaga niezalegania 

Wykonawcy z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub 
uzyskania zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców prowadzona będzie na podstawie analizy oświadczeń 
lub dokumentów, o których mowa w punkcie X SIWZ metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA, z uwzględnieniem 
przepisu art. 26 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń musi 
wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia w/w warunki. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu: 
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 i nie podleganiu 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie Załącznika nr 1. 
2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert – w formie 
Załącznika nr 2. 

3.  Oświadczenie, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – w 
formie Załącznika nr 3. 

4. 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. 

5. W przypadku gdy realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się przy udziale udostępnionych 
wykonawcy  osób zdolnych do wykonania zamówienia należy załączyć pisemne zobowiązanie innych  
podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia – w formie Załącznika nr 5. 

Inne dokumenty składane wraz z wypełnionym formularzem oferty: 

1. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie) określające jego zakres w przypadku, 
gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik – w formie Załącznika nr 6. 

2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo (w formie oryginału lub kopii poświadczonej 
notarialnie), o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – w formie Załącznika nr 7. 

SEKCJA IV: PROCEDURA. 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http://www.bip.radom.pl  /Zamówienia publiczne /Usługi /2009. 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Miasta Radomia - Urząd 
Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych ul. Jana Kilińskiego 30 (wejście od ul. Żeromskiego 53, pokój nr 
1, 2, 3 – parter) 26-610 Radom, w godzinach pracy Urzędu. 

http://www.bip.radom.pl/
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IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 08/05/2009  godzina: 12:00  
Miejsce: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30,  
pok. nr 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter). 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: 

Zamówienia są współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 – działanie 3.1 – Infrastruktura 
drogowa. 

 

 

ZAŁĄCZNIK I 
INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

CZĘŚĆ Nr: 1     NAZWA: Część pierwsza zamówienia 
 
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Budowa i przebudowa drogi powiatowej - ulicy Młodzianowskiej  
w Radomiu na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ks. Sedlaka do skrzyżowania z ulicą Gdyńską wraz z 
infrastrukturą techniczną”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 206.000 EUR. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 71.24.10.00-9 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:  03/07/2009 

4) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. 

 
 
CZĘŚĆ Nr: 2     NAZWA: Część druga zamówienia 
 
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej – ulicy Reja wraz z Placem 
Kazimierza Wielkiego w Radomiu”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 206.000 EUR. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 71.24.10.00-9 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:  03/07/2009 

4) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. 

 

 

CZĘŚĆ Nr: 3     NAZWA: Część trzecia zamówienia 
 
1) KRÓTKI OPIS ZE WSKAZANIEM WIELKOŚCI LUB ZAKRESU ZAMÓWIENIA 

Wykonanie studium wykonalności dla projektu „Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Wałowej w Radomiu na 
odcinku od ulicy Limanowskiego do Placu Kazimierza Wielkiego”. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Zakres zamówienia – poniżej 206.000 EUR. 

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): 71.24.10.00-9 

3) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia:  03/07/2009 

4) KRYTERIA OCENY OFERT: najniższa cena. 
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 206.000 € 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” 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 6 maja 2009r. 
 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 135690 -2009 
 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl    
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127560-2009 data 29.04.2009r. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620284, 3620288 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620284 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst IV.3.4) 

W ogłoszeniu jest:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 08/05/2009  godzina: 12:00  
W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 12/05/2009  godzina: 14:00 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.radom.pl/
http://www.bip.radom.pl/
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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 
 

o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 
kwoty 206.000 € 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” 

 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 8 maja 2009r. 
 w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia: 139976-2009 
 na stronie internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl    
 na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego – ul. Jana Kilińskiego 30, 26–600 Radom 

 
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 127560-2009 data 29.04.2009r. 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 

Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Województwo: mazowieckie 
Tel.: 048 3620283, 3620284, 3620288 
Tel./Fax: 048 3620282, 3620284 

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst II.1.7) 

W ogłoszeniu jest: 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Nie. 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: Tak. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst III.2) 

W ogłoszeniu jest: 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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.  

 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. 

W ogłoszeniu powinno być: 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania  tych 
warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

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.  
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, 

http://www.portal.uzp.gov.pl/
http://www.bip.radom.pl/
http://www.bip.radom.pl/
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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. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst III.2) 

W ogłoszeniu jest: 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu: 
4) 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. 

W ogłoszeniu powinno być: 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
Oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania przez wykonawców warunków udziału  
w postępowaniu: 
4) 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. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst IV.3.4) 

W ogłoszeniu jest:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 12/05/2009  godzina: 14:00  
W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

Data: 15/05/2009  godzina: 11:00 

 


