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Radom, dnia 19.11.2018r.  
BZP.271.1.638.2018.EF 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na dostarczeniu, 
rozbudowie oraz utrzymaniu oprogramowania dla projektu „Zintegrowany 
system zarządzania oświatą na terenie Gminy Miasta Radomia”, przekazanego 
Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 10.10.2018r., oraz opublikowanego w dniu 
13.10.2018r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na stronie: http://ted.europa.eu, 
pod numerem: 2018/S 198-448291 i ogłoszonego na tablicy informacyjnej Urzędu 
Miejskiego w Radomiu i na stronie internetowej www.bip.radom.pl.  
 
 

W związku z otrzymaniem przez Zamawiającego istotnych zapytań dotyczących 
m. in. opisu przedmiotu zamówienia, zapisów wzoru umowy i załączników do umowy, 
które wymagają udzielenia stosownych wyjaśnień, których udzielenie w dniu 
dzisiejszym nie jest możliwe, gdyż Zamawiający potrzebuje czasu na przygotowanie 
odpowiedzi, a także mając na uwadze fakt, iż termin składania ofert upływa w środę,  
tj. 21.11.2018r., konieczne jest przesuniecie terminu składania ofert na dzień 
28.11.2018r. do godz. 09:00 tak, aby Wykonawcy mieli możliwość skutecznego 
zapoznania się z wyjaśnieniami i w konsekwencji złożenia ofert. Mając powyższe na 
uwadze Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w związku z art. 38 ust. 1 pkt 
3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2018r., poz. 1986) przedłuża termin składania ofert, ustalając go na dzień: 
28.11.2018r., godz. 09:00. Jednocześnie otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2018r., 
godz. 09:30. 

 
W związku ze zmianą terminu Zamawiający dokonuje również modyfikacji treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia w/w postępowania w następujący sposób:  
 

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 21.11.2018r., do godz. 09:00. 

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

„Oferta na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu 
oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na 

terenie Gminy Miasta Radomia” 
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znak BZP.271.1.638.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 21.11.2018r. godz. 
09:30” 

 

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, 

 
 
zostaje zastąpiony 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 28.11.2018r., do godz. 09:00. 

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

„Oferta na usługę polegającą na dostarczeniu, rozbudowie oraz utrzymaniu 
oprogramowania dla projektu „Zintegrowany system zarządzania oświatą na 

terenie Gminy Miasta Radomia” 

znak BZP.271.1.638.2018.EF” oraz „Nie otwierać przed 28.11.2018r. godz. 
09:30” 

 

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:  
 
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 21.11.2018 r. godz. 09:30. 
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zostaje zastąpiony zapisem: 
 
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 28.11.2018 r. godz. 09:30. 

 

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian. 

 
Z up. PREZYDENTA MIASTA 

 
Aneta Ćwiklińska 

Kierownik Biura Zamówień Publicznych 

 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. Adresat; 
2. a/a. 


