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OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 193.000 € na usługę wykonania mapy akustycznej Miasta 
Radomia. 
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu:   19.08.2010r. 
� w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia:                                                

223837 - 2011 
� 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:  
Rok: 2011, pozycja: 218583 i data 12.08.2011r. ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa:  Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia – Pana Andrzeja 
Kosztowniaka  

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: III.3.2)  

W ogłoszeniu jest:  

III. 3.2) Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
III.3.2.1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca w okresie 

ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie 

przedmiotu zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda, a 
ponadto każda usługa w swoim zakresie zawierała wszystkie trzy poniższe elementy 

łącznie: 
- co najmniej jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., 

wykonaną zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska  
z uwzględnieniem co najmniej 3 różnych źródeł hałasu, 

- co najmniej jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. wykorzystany do wykonania mapy akustycznej, 

- co najmniej jeden program ochrony środowiska przed hałasem dla miast o ilości 
mieszkańców co najmniej 100 tys. 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie 
dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie. 

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentu wymienionego w pkt III.4.1.1.  

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 
 
 

W ogłoszeniu powinno być:  

III.3.2.1) Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie, że Wykonawca w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
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jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi w zakresie przedmiotu zamówienia,  

a ponadto każda usługa w swoim zakresie zawierała wszystkie dwa poniższe elementy 
łącznie: 

- jedną mapę akustyczną miasta o ilości mieszkańców co najmniej 100 tys., wykonaną 
zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem co 
najmniej 3 różnych źródeł hałasu, 

- jeden numeryczny model terenu wraz z zabudową dla miasta o ilości mieszkańców co 
najmniej 100 tys., 

z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączenie dokumentów 
potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie.” 

Oceny spełniania w/w warunku zamawiający dokona metodą SPEŁNIA – NIE SPEŁNIA na podstawie 
złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 
ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionego w pkt III.4.1) - na druku, którego wzór został 
dołączony do materiałów przetargowych oraz dokumentu wymienionego w pkt III.4.1.1.  

Z treści załączonych oświadczeń i dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż wykonawca spełnia 
w/w warunki. Wystarczającym powodem do wykluczenia wykonawcy może być brak w ofercie 
wymaganych oświadczeń lub dokumentów lub ich nie uzupełnienie we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).  

W ogłoszeniu jest:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2011 
godzina 10:00.  

W ogłoszeniu powinno być:  

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.08.2011 
godzina 10:00.  

 


