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Radom, dn. 08.09.2011r. 

BZP.271.1060.2011.PDK  

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

dot.:  przetargu nieograniczonego na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości 

położonych w Radomiu przy ul. Młodzianowskiej, ul. Miłej, ogłoszonego w dniu 01.09.2010r.. na tablicy 
informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie 
Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl (numer ogłoszenia: 234083- 2010). 

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 
2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) w związku z oczywistą omyłka pisarską, Zamawiający dokonuje 
modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  

 
1) w pkt XVII.1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 09.09.2011r. do godz. 11:00” 
 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego  
w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53)  
w terminie do dnia 14.09.2011r. do godz. 11:00” 

 
2) w pkt XVII.2 SIWZ zapis w brzmieniu: 

"Oferta na usługę wykonania operatu szacunkowego nieruchomości położonej w Radomiu przy ul. 
Zbrowskiego, znak BZP.271.796.2011.PDK” oraz  „Nie otwierać przed 09.09.2011r. godz. 11:30” 

 
zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

"Oferta na usługę wykonania operatów szacunkowych nieruchomości położonych w Radomiu przy 
ul. Młodzianowskiej, ul. Miłej, znak BZP.271.1060.2011.PDK” oraz  „Nie otwierać przed  
14.09.2011r. godz. 11:30” 

 
3) w pkt XVIII SIWZ zapis w brzmieniu: 

„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter) w dniu 09.09.2011r.  

o godz. 11:30” 
 

zostaje zastąpiony następującym zapisem:  
 

„Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 1, 2, 3 (wejście od ul. Żeromskiego 53, parter)  
w dniu 14.09.2011r. o godz. 11:30” 

 
Złożona przez Wykonawcę oferta musi być zgodna z treścią SIWZ po modyfikacji. Pozostałe zapisy 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 
 


