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WSZYSCY WYKONAWCY 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę organizacji obozu naukowego w ramach 
projektu „Inteligentne specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”, ogłoszonego  
w dniu 17.04.2018r. na tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu, na stronie internetowej 
www.bip.radom.pl oraz w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie: http://www.bzp.uzp.gov.pl pod 
numerem 545716-N-2018). 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), Zamawiający dokonuje modyfikacji treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób: 
 
dotychczasowy zapis w SIWZ - pkt. 7 „Informacje dodatkowe” w brzmieniu: 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 
zł i przedłożenia jej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 
zastępuje się następującym zapisem: 
7. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 45 000,00 
zł i przedłożenia jej Zamawiającemu w dniu podpisania umowy. 
 

 
dotychczasowy zapis w SIWZ - pkt. IX. ppkt 2.3 w brzmieniu: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

1) dysponuje narzędziami lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami, tj. dysponuje minimum 3 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami, 
wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży 
szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających aktualne 
ubezpieczenie OC i NNW. 

Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona najwyżej ma zawierać dokładną listę wraz z opisem narzędzi, urządzeń 
technicznych (tj. opis parametrów technicznych pojazdów – marka i model pojazdu, rok produkcji, 
numer rejestracyjny). 

2) dysponuje osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 
dysponowania tymi osobami, tj.: 

• minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, posiadającą doświadczenie 
w organizacji minimum 3 obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych*, 
wykonującą następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną 
przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie ich 
trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego, 

• minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia do kierowania 
pojazdami silnikowymi oraz spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 z późn. zm.), wykonującymi następujące czynności: 
prowadzenie autokarów/busów przewożących uczestników obozu naukowego. 

 



 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Urząd Miejski w Radomiu – Biuro Zamówień Publicznych 
ul. Żeromskiego 53 (p. 189-191), 26-600 Radom, tel. +48 362 08 76, tel./fax: +48 362 02 89, e-mail: bzp@umradom.pl 

       *Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd 
zorganizowany dla grupy minimum czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym 
trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu 

 

        Wykaz osób, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej,  
w przypadku koordynatora wycieczek ma wskazywać faktycznie posiadane doświadczenie  
w organizacji obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (minimum 3 obozów 
naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych), a w przypadku kierowców rodzaj 
posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. 

zastępuje się następującym zapisem: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:  

1) dysponuje narzędziami lub urządzeniami technicznymi dostępnymi wykonawcy w celu 
wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi 
zasobami, tj. dysponuje minimum 2 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami, 
wyprodukowanymi nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży 
szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); sprawnych technicznie, posiadających 
aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 

Wykaz narzędzi lub urządzeń technicznych, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego 
oferta została oceniona najwyżej ma zawierać dokładną listę wraz z opisem narzędzi, urządzeń 
technicznych (tj. opis parametrów technicznych pojazdów – marka i model pojazdu, rok 
produkcji, numer rejestracyjny). 

2) dysponuje osobami, skierowanymi przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, 
w szczególności odpowiedzialnymi za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich 
kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia 
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie 
do dysponowania tymi osobami, tj.: 

• minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, posiadającą doświadczenie 
w organizacji minimum 2 obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych*, 
wykonującą następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą wyznaczoną 
przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących organizacji wycieczek, a w czasie ich 
trwania zapewnienie sprawnego, zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego, 

• minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi stosowne uprawnienia do 
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniającymi wymagania określone w przepisach 
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907 z późn. zm.), wykonującymi 
następujące czynności: prowadzenie autokarów/busów przewożących uczestników obozu 
naukowego. 

 
*Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd 

zorganizowany dla grupy minimum czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym 
trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 100 km od miejsca wyjazdu 

 

Wykaz osób, który będzie wymagany od Wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej,  
w przypadku koordynatora wycieczek ma wskazywać faktycznie posiadane doświadczenie  
w organizacji obozów naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych (minimum 2 obozów 
naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych), a w przypadku kierowców rodzaj 
posiadanych kwalifikacji zawodowych lub uprawnień. 

 
dotychczasowy zapis w SIWZ - pkt. XXVI. ppkt 5 w brzmieniu: 
5. W dniu podpisania Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie 
przedłożyć: 
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 1) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 
 2) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 zł. 
zastępuje się następującym zapisem: 
5. W dniu podpisania Umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany będzie 
przedłożyć: 
 1) wykaz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, 

 2) umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 45 000,00 zł. 
 
 

dotychczasowy zapis w § 2 pkt 3 wzoru umowy (Załącznik nr 1 do SIWZ) w brzmieniu 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 500 000,00 
zł i przedłożenia jej Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 
zastępuje się następującym zapisem: 
3. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 45 000,00 
zł i przedłożenia jej Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy. 
 
 
dotychczasowy zapis w załączniku nr 1 do oferty, tj. „Oświadczeniu własnym Wykonawcy  
z art. 25a ust. 1” – Część IV: Warunki udziału, w brzmieniu 

 
CZĘŚĆ IV: WARUNKI UDZIAŁU 

A: ART. 22 UST. 1B PKT 1:  KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA 

OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w 

ogłoszeniu i w SIWZ. 
KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA ODPOWIEDŹ 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony przez 
Zamawiającego w pkt. IX. 2.1, tj. posiada wpis do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 187, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1334) 

[……] Tak  
 
[……]  Nie 

B: ART. 22 UST. 1B PKT 3:  ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA 
Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w 

ogłoszeniu i w SIWZ. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA ODPOWIEDŹ 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony  
przez Zamawiającego w pkt. IX. 2.3. SIWZ, tj. dysponuje minimum  
3 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami, wyprodukowanymi 
nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży 
szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); 
sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 

[……] Tak  
 
 
[……]  Nie 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony przez 
Zamawiającego w pkt. IX. 2.3. SIWZ, tj.: 
a) dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, 

posiadającą doświadczenie w organizacji minimum 3 obozów 
naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych, wykonującą 
następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą 
wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących 
organizacji wycieczek, a w czasie ich trwania zapewnienie sprawnego, 
zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego*, 

b) dysponuje minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi 
stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz 
spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907  
z późn. zm.), wykonującymi następujące czynności: prowadzenie 

[……] Tak  
 
 
[……]  Nie 
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autokarów/busów przewożących uczestników obozu naukowego. 
 

*Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie 
wyjazd zorganizowany dla grupy min. czternastoosobowej dzieci/młodzieży  
w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości 
minimum 100 km od miejsca wyjazdu. 
zastępuje się następującym zapisem: 

 
CZĘŚĆ IV: WARUNKI UDZIAŁU 

A: ART. 22 UST. 1B PKT 1:  KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA 

OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 
Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w 

ogłoszeniu i w SIWZ. 
KOMPETENCJE LUB UPRAWNIENIA ODPOWIEDŹ 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony przez 
Zamawiającego w pkt. IX. 2.1, tj. posiada wpis do rejestru organizatorów 
turystyki i pośredników turystycznych, zgodnie z art. 4 ust. 1 Ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r.  
poz. 187, zm. Dz.U. z 2016r., poz. 1334) 

[……] Tak  
 
[……]  Nie 

B: ART. 22 UST. 1B PKT 3:  ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA 
Wykonawca przedstawi informacje w zakresie w jakim zamawiający określił warunki udziału w 

ogłoszeniu i w SIWZ. 

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA ODPOWIEDŹ 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony  
przez Zamawiającego w pkt. IX. 2.3. SIWZ, tj. dysponuje minimum  
2 komfortowymi, klimatyzowanymi autokarami/busami, wyprodukowanymi 
nie wcześniej niż w 2010 r., przystosowanymi do przewozu młodzieży 
szkolnej, spełniającymi wymagania określone w art. 57 ustawy z dnia 20 
czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 128); 
sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NNW. 

[……] Tak  
 
 
[……]  Nie 

Czy wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu określony przez 
Zamawiającego w pkt. IX. 2.3. SIWZ, tj.: 
c) dysponuje minimum 1 osobą pełniącą funkcję koordynatora wycieczek, 

posiadającą doświadczenie w organizacji minimum 2 obozów 
naukowych/wyjazdów edukacyjno-szkoleniowych, wykonującą 
następujące czynności: pozostawanie w stałym kontakcie z osobą 
wyznaczoną przez Zamawiającego i pilotem w kwestiach dotyczących 
organizacji wycieczek, a w czasie ich trwania zapewnienie sprawnego, 
zgodnego z programem przebiegu obozu naukowego*, 

d) dysponuje minimum 2 wykwalifikowanymi kierowcami, posiadającymi 
stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz 
spełniających wymagania określone w przepisach ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907  
z późn. zm.), wykonującymi następujące czynności: prowadzenie 
autokarów/busów przewożących uczestników obozu naukowego. 
 

*Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie 
wyjazd zorganizowany dla grupy min. czternastoosobowej dzieci/młodzieży  
w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości 
minimum 100 km od miejsca wyjazdu. 

[……] Tak  
 
 
[……]  Nie 

UWAGA !!! 
W związku z dokonaną zmianą, proszę o zastosowanie nowego „Oświadczenia własnego 
Wykonawcy z art. 25a ust. 1”  dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika.  
Złożone przez Wykonawcę „Oświadczenie własne Wykonawcy z art. 25a ust. 1” musi być 
zgodne z materiałami przekazanymi przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji. 
 
 
dotychczasowy zapis w załączniku nr 3 do SIWZ, tj. „Wykazie osób, które będą skierowane do 
realizacji zamówienia” w brzmieniu 
......................................................... 
......................................................... 
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……………………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby: 

L.p. Imię i nazwisko 

W przypadku 
KOORDYNATORA 

WYCIECZEK należy 
wskazać posiadane 

doświadczenie  
w organizacji obozów 
naukowych/wyjazdów 

edukacyjno-
szkoleniowych 

(minimum 3 obozy 
naukowe/wyjazdy 

edukacyjno-
szkoleniowe 1) 

 
W przypadku 

KIEROWCÓW należy 
wskazać rodzaj 

posiadanych kwalifikacji 
zawodowych/uprawnień 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykonawca 
polega na 

zasobach innego 
podmiotu (na 

zasadach 
określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy 

Pzp) – należy 
wpisać 

TAK lub NIE 2 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
osobą, która 

będzie 
uczestniczyć 
w realizacji 

zamówienia 3 

      

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 
1.    Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy minimum 

czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 100 
km od miejsca wyjazdu 

2. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

3. Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie 
NIE to:   zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Z zobowiązania powinno 
wyraźnie wynikać (i) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą 

Data:........................................................                
           ..……...............................................................                    

                                      (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
                                              osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 

zastępuje się następującym zapisem: 
......................................................... 
......................................................... 
……………………………………………. 
  (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ SKIEROWANE DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

oświadczamy, że do realizacji zamówienia przewidujemy następujące osoby: 
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L.p. Imię i nazwisko 

W przypadku 
KOORDYNATORA 

WYCIECZEK należy 
wskazać posiadane 

doświadczenie  
w organizacji obozów 
naukowych/wyjazdów 

edukacyjno-
szkoleniowych 

(minimum 2 obozy 
naukowe/wyjazdy 

edukacyjno-
szkoleniowe 1) 

 
W przypadku 

KIEROWCÓW należy 
wskazać rodzaj 

posiadanych kwalifikacji 
zawodowych/uprawnień 

Zakres 
wykonywanych 

czynności 

Wykonawca 
polega na 

zasobach innego 
podmiotu (na 

zasadach 
określonych w art. 
22a ust. 1 ustawy 

Pzp) – należy 
wpisać 

TAK lub NIE 2 

Informacja o 
podstawie do 
dysponowania 
osobą, która 

będzie 
uczestniczyć 
w realizacji 

zamówienia 3 

      

   

 

   

   

 

   

   

 

   

 
4.    Zamawiający jako obóz naukowy/wyjazd edukacyjno-szkoleniowy rozumie wyjazd zorganizowany dla grupy minimum 

czternastoosobowej dzieci/młodzieży w wieku szkolnym trwający minimum 2 dni zorganizowany w odległości minimum 100 
km od miejsca wyjazdu 

5. Jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych należy wpisać TAK oraz załączyć do oferty zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

6. Należy użyć określeń wskazujących na stosunek prawny podstawy dysponowania, np. gdy zaznaczono w poprzedniej kolumnie 
NIE to:   zasoby własne, natomiast gdy zaznaczono TAK to: „zobowiązanie innego podmiotu”. Z zobowiązania powinno 
wyraźnie wynikać (i) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (ii) sposób wykorzystania zasobów innego 
podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (iii) zakres i okres udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia publicznego; (iv) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, 
których wskazane zdolności dotyczą 

Data:........................................................                
           ..……...............................................................                    

                                      (Podpis i pieczęć  wykonawcy/ 
                                              osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) 

 
UWAGA !!! 
W związku z dokonaną zmianą, w przypadku Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej 
oceniona Zamawiający będzie wymagał zastosowania nowego załącznika nr 3 do SIWZ 
dołączonego do niniejszego pisma w formie załącznika.  
Złożony przez Wykonawcę „Wykaz osób (…)” musi być zgodny z materiałami przekazanymi 
przez Zamawiającego oraz z treścią SIWZ po modyfikacji. 
 

 
 
W związku z powyższymi zmianami Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, 

przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 02.05.2018 r., godz. 10:00. Jednocześnie 
otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.05.2018r. o godz. 10:30. 
 

W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
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w pkt XIX ust. 1 i 2 SIWZ zapis w brzmieniu:   
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  

ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
27.04.2018r., do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

„Oferta na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu „Inteligentne 
specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”,  

znak BZP.271.1.275.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 27.04.2018r. godz. 10:30” 
 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie, 

zastąpić zapisem: 

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Biura Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Radomiu  
ul. Jana Kilińskiego 30, pokój 189 (wejście od ul. Żeromskiego 53 I piętro) w terminie do dnia 
02.05.2018r., do godz. 10:00. 

2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zaklejonej, nienaruszonej kopercie, która będzie 
posiadać oznaczenia: 

„Oferta na usługę organizacji obozu naukowego w ramach projektu „Inteligentne 
specjalizacje motorem rozwoju lokalnego rynku pracy”,  

znak BZP.271.1.275.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 02.05.2018r. godz. 10:30” 

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta będzie zaadresowana na adres:  
Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 189 
(wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), oraz będzie oznaczona nazwą i adresem wykonawcy, 
aby można było odesłać ją nie otwartą w przypadku złożenia oferty po wyznaczonym terminie. 
 

w pkt XX ust. 1 SIWZ zapis w brzmieniu:  

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 27.04.2018r.  
o godz. 10:30. 

zastąpić zapisem: 

1. Zamawiający otworzy złożone oferty w swojej siedzibie, tj. w Urzędzie Miejskim w Radomiu,  
ul. Jana Kilińskiego 30 pok. 190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro) w dniu 02.05.2018r.  
o godz. 10:30. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.  
 

Z up. Prezydenta Miasta  
                  Aneta Ćwiklińska 

                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych 
  

 


