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Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 

na zakup fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem 

oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi. 

 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający modyfikuje 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

I tak: 

Punkt V ppkt. 2.3. miał brzmienie: 

 

„wykonali/ wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawa fotoradaru wraz z komputerem i 

oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi o wartości 

min.  170 tys. zł brutto, potwierdzoną załączonymi dokumentami (np. referencjami), że te 

dostawy zostały wykonane należycie;” 

 

Otrzymuje brzmienie: 

„wykonali/ wykonywali w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoim rodzajem i wartością 

dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawa fotoradaru wraz z komputerem i 

oprogramowaniem o wartości min.  120 tys. zł brutto, potwierdzoną załączonymi 

dokumentami (np. referencjami), że te dostawy zostały wykonane należycie.” 

 

 

Punkt VI ppkt. 1.4. miał brzmienie 

 

„wykaz wykonania/ wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoim 

rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawa 

fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do 

jego przewozu i obsługi o wartości min. 170 tys. zł brutto potwierdzoną załączonymi 

dokumentami (np. referencjami), że te dostawy zostały wykonane należycie. 

Wykaz ten powinien zawierać: 

a/ nazwę zamawiającego, 

b/ dokładny zakres wykonanych prac, 

c/ wartość i termin realizacji, 



 

Otrzymuje brzmienie: 

 

„wykaz wykonania/ wykonywania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia 

niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 dostawę, odpowiadającą swoim 

rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. dostawa 

fotoradaru wraz z komputerem i oprogramowaniem o wartości min. 120 tys. zł brutto 

potwierdzoną załączonymi dokumentami (np. referencjami), że te dostawy zostały 

wykonane należycie. 

Wykaz ten powinien zawierać: 

a/ nazwę zamawiającego, 

b/ dokładny zakres wykonanych prac, 

c/ wartość i termin realizacji, 

 

 

 

 

 

       Komendant Straży Miejskiej 

        Mirosław Janko 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało umieszczone pod numerem 253642-2009 w dniu 

24.07.2009 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na „Zakup fotoradaru wraz z komputerem i 

oprogramowaniem oraz pojazdem przystosowanym do jego przewozu i obsługi”. 

- a/ a 

 

 

 


