
 

 

BZP.271.1.1225,1226.2015.PF 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

o przetargu nieograniczonym o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 209.000 € na usługę dozoru fizycznego mienia,  

tj. zabudowanych nieruchomości położonych w Radomiu przy ul. Limanowskiego 
29 oraz ul. Kolberga 19. 

 
 
Ogłoszenie zamieszczono w dniu: 07.01.2016 r. 

w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.portal.uzp.gov.pl, numer ogłoszenia:  

5122- 2016 

 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: 2016, pozycja: 3726 i data 05.01.2016 ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień 
Publicznych 
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I.1) NAZWA I ADRES 
Nazwa: Gmina Miasta Radomia reprezentowana przez Prezydenta Miasta Radomia 
Adres pocztowy: ul. Jana Kilińskiego 30, 26-600 Radom, Województwo: mazowieckie 
Tel.: 48 36 20 288,  
Fax: 48 36 20 289. 
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.radom.pl  
 
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  
 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4) 
W ogłoszeniu jest:  

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje on minimum 
trzema pracownikami ochrony fizycznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

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 dokumentów wymienionych w pkt. III.4.1.2). 
 
W ogłoszeniu powinno być:  

Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku wykazanie przez Wykonawcę, że dysponuje on minimum 
trzema pracownikami ochrony fizycznej, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. 

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 dokumentów wymienionych w pkt. III.4.1.2). 

W przypadku Wykonawcy składającego ofertę na więcej niż jedną część warunek należy spełnić 
poprzez złożenie Wykazu osób oddzielnie dla każdej części. Jednocześnie osoby wskazane w wykazie 
dla części 1 nie mogą być wskazane w wykazie dla części 2. 

 
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4)  
W ogłoszeniu jest:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

13.01.2016  godzina: 12:00 

W ogłoszeniu powinno być:  
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

15.01.2016  godzina: 12:00. 
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