
GMINA  RADOMIN
Radomin 1a
 87-404 Radomin  
RIG.271.10.2012

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
                                        o  PRZETARGU   NIEOGRANICZONYM

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej
zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych -

( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), 

na wykonanie zamówienia publicznego p.n. 

„  Dostawa pomocy  dydaktycznych  dla  Szkoły  Podstawowej  w Płonnem ,  w 
ramach programu - Cyfrowa szkoła”,  dofinansowanego ze środków budżetu Państwa w 
ramach   Rządowego  programu  rozwijania   kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  
stosowania  technologii informacyjno- komunikacyjnych ”Cyfrowa szkoła”.

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 467624-2012 z dnia 2012-11-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Radomin
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca przeznaczenia- Szkoły Podstawowej w 
Płonnem, zainstalowanie, zamontowanie i uruchomienie pomocy dydaktycznych i innego sprzętu 
niezbędnego do realizacji programów nauczania z...
Termin składania ofert: 2012-11-30 

Numer ogłoszenia: 468786 - 2012; data zamieszczenia: 23.11.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 467624 - 2012 data 22.11.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6837522.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
• W ogłoszeniu jest: Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie zamówienia 

publicznego wykaże, że zrealizował min. 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem 
niniejszemu zamówieniu, z tym, że jedna dostawa powinna być wykonana w ramach 
programu -Cyfrowa szkoła-, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. Warunek będzie uznany za spełniony, 
jeżeli wykonawca załączy w ofercie wykaz wykonanych dostaw, o których mowa powyżej 
oraz złoży oświadczenie, że dostawa została wykonana należycie, a także załączy referencje. 
Wartość każdej z dostaw z osobna, powinna być nie niższa niż wartość dostawy wykazanej 
w składanej ofercie ( wartość brutto). O wykonanie zamówienia może ubiegać się 
wykonawca, który złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnieniu warunków udziału w 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=467624&rok=2012-11-22


postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy -Prawo zamówień publicznych. Ocena 
spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez 
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia - nie 
spełnia-..

• W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca, który zamierza ubiegać się o udzielenie 
zamówienia publicznego wykaże, że zrealizował min. 2 dostawy odpowiadające swoim 
rodzajem niniejszemu zamówieniu, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, z 
podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. Warunek będzie 
uznany za spełniony, jeżeli wykonawca załączy w ofercie wykaz wykonanych dostaw, o 
których mowa powyżej oraz złoży oświadczenie, że dostawa została wykonana należycie, a 
także załączy referencje. Wartość każdej z dostaw z osobna, powinna być nie niższa niż 
wartość dostawy wykazanej w składanej ofercie ( wartość brutto). O wykonanie zamówienia 
może ubiegać się wykonawca, który złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy -Prawo zamówień 
publicznych. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie 
dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie 
-spełnia - nie spełnia-.

 Radomin, dnia 23.11.2012r.                       Wójt Gminy Radomin
      inż. Piotr Wolski 

 



Gmina Radomin
Radomin 1a                                                                                     
87-404 Radomin  

RIG.271.10.2012 

Wyjaśnienie
do   zmiany  ogłoszenia z dnia 23.11.2012r. Nr  468786-2012   

 w treści ogłoszenia o zamówieniu

 z dnia 22.11.2012r. Nr  467624-20122012  zamieszczonych  w 
Biuletynie Zamówień Publicznych na stronie Urzędu Zamówień Publicznych

dla Gminy Radomin
Radomin 1a, 87-404 Radomin

w  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM
o wartości nie przekraczającej kwoty określonej

zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych -
( Dz. U. z  2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.),

na wykonanie zamówienia publicznego  p.n. 
„ Dostawa pomocy dydaktycznych  dla Szkoły Podstawowej w Płonnem , w ramach programu 
-  Cyfrowa  szkoła”,  dofinansowanego  ze  środków  budżetu  Państwa  w  ramach   Rządowego 
programu  rozwijania   kompetencji  uczniów  i  nauczycieli  w  zakresie  stosowania   technologii  
informacyjno- komunikacyjnych ”Cyfrowa szkoła”.

W treści ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonej także  na stronie Gminy Radomin  w 
dniu  22.11.2012r.   zmienia się treść zapisu w  Rozdziale VII 1.b), a mianowicie 
wykreśla się wyrażenie:
„ z tym, że jedna dostawa powinna być wykonana w ramach programu -Cyfrowa szkoła”

zatem, po zmianie  treść brzmi:
 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Wykonawca,  który  zamierza  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykaże,  że  
zrealizował min.  2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem  niniejszemu  zamówieniu, w okresie  
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy, to w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. 

Warunek  będzie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca   załączy  w  ofercie   wykaz  
wykonanych  dostaw,  o  których  mowa  powyżej  oraz  złoży  oświadczenie,  że  dostawa  została  
wykonana należycie,  a także załączy  referencje.
Wartość każdej z  dostaw z osobna, powinna być nie niższa niż  wartość   dostawy  wykazanej w  
składanej ofercie ( wartość  brutto). 

O  wykonanie   zamówienia  może  ubiegać  się  wykonawca,  który  złoży  oświadczenie  
(Załącznik Nr 2), o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  w trybie art. 22 ust.1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez  
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia – nie spełnia-.

 Podobnie w  SIWZ ,  zamieszczonej także  na stronie Gminy Radomin  w dniu  22.11.2012r. 
1) zmienia się treść zapisu w  Rozdziale VII 1.b), a mianowicie wykreśla się wyrażenie
„ z tym, że jedna dostawa powinna być wykonana w ramach programu -Cyfrowa szkoła”



zatem, po zmianie  treść brzmi:
 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Wykonawca,  który  zamierza  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykaże,  że  
zrealizował min.  2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem  niniejszemu  zamówieniu, w okresie  
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy, to w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. 

Warunek  będzie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca   załączy  w  ofercie   wykaz  
wykonanych  dostaw,  o  których  mowa  powyżej  oraz  złoży  oświadczenie,  że  dostawa  została  
wykonana należycie,  a także załączy  referencje.
Wartość każdej z  dostaw z osobna, powinna być nie niższa niż  wartość   dostawy  wykazanej w  
składanej ofercie ( wartość  brutto). 

O  wykonanie   zamówienia  może  ubiegać  się  wykonawca,  który  złoży  oświadczenie  
(Załącznik Nr 2), o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  w trybie art. 22 ust.1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez  
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia – nie spełnia-.

2) zmienia się treść zapisu w  Rozdziale VIII 1.b), a mianowicie wykreśla się wyrażenie
„ z tym, że jedna dostawa powinna być wykonana w ramach programu -Cyfrowa szkoła”

zatem, po zmianie  treść brzmi:
 
b) posiadają wiedzę i doświadczenie,
Wykonawca,  który  zamierza  ubiegać  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  wykaże,  że  
zrealizował min.  2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem  niniejszemu  zamówieniu, w okresie  
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  
krótszy, to w  tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania dostawy. 

Warunek  będzie  uznany  za  spełniony,  jeżeli  wykonawca   załączy  w  ofercie   wykaz  
wykonanych  dostaw,  o  których  mowa  powyżej  oraz  złoży  oświadczenie,  że  dostawa  została  
wykonana należycie,  a także załączy  referencje.
Wartość każdej z  dostaw z osobna, powinna być nie niższa niż  wartość   dostawy  wykazanej w  
składanej ofercie ( wartość  brutto). 

O  wykonanie   zamówienia  może  ubiegać  się  wykonawca,  który  złoży  oświadczenie  
(Załącznik Nr 2), o spełnieniu warunków  udziału w postępowaniu  w trybie art. 22 ust.1 ustawy –
Prawo zamówień publicznych. 
Ocena  spełnienia  warunków  wymaganych  od  Wykonawców,  zostanie  dokonana  przez  
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie -spełnia – nie spełnia-.

3) w formularzu-  Oferta- zmienia się treść zapisu w punkcie X. ust. 8 ppkt 2),  a  mianowicie 
wykreśla się wyrażenie
„ z tym, że jedna dostawa powinna być wykonana w ramach programu -Cyfrowa szkoła”

zatem, po zmianie  treść brzmi:
     2) wykaz minimum 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajem  niniejszemu zamówieniu,  w  
okresie  ostatnich  3  lat przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  
działalności jest krótszy, to w  tym okresie, z podaniem ich  wartości, przedmiotu, dat  wykonania i  
odbiorców  oraz   załączeniem  dokumentu  potwierdzającego,  że  te  dostawy   zostały  wykonane  
należycie.  (załączyć referencje). Wartość każdej z  dostaw  z osobna, powinna być nie niższa niż  
wartość dostawy wykazana  w składanej ofercie ( brutto).

Radomin, dnia 23.11.2012r.                                                    Wójt Gminy Radomin
         inż. Piotr Wolski 




