
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 10106-2012 z dnia 2012-01-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - OŜarów 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa sieci światłowodowej na terenie 

miasta OŜarów, w której to skład wchodzi budowa rurociągów kablowych, budowa kanalizacji wtórnej oraz budowa 

kabli... 

Termin składania ofert: 2012-01-27  

Numer ogłoszenia: 22654 - 2012; data zamieszczenia:  24.01.2012 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 
Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  10106 - 2012 data 12.01.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Urząd Miasta i Gminy w OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 OŜarów, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8610700 

do 702, fax. 015 8611136. 

SEKCJA II: ZMIANY W OG ŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć: 

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.1.  

W ogłoszeniu jest:  Wykonawca jest zobowiązany wykazać, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania 

określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich 

uprawnień, a w szczególności uprawnień wynikających z ustawy z dnia 05 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228) w zakresie dostępu do informacji niejawnych 

oznaczonych klauzulą zastrzeŜone. Potwierdzeniem spełnienia warunków udziału przez Wykonawcę w 

zakresie ochrony informacji niejawnych jest posiadanie: a) systemu teleinformatycznego 

umoŜliwiającego przetwarzanie informacji o klauzuli co najmniej zastrzeŜone spełniającego wymagania 

określone w Ustawie oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie 

wymagań bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. z 2005 r. Nr 171, poz. 1433), b) pracowników 

realizujący przedmiot zamówienia legitymujących się aktualnym poświadczenie bezpieczeństwa 

upowaŜniającym do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeŜone a w przypadku braku 

poświadczenia bezpieczeństwa, posiadających pisemne upowaŜnienie kierownika jednostki 

organizacyjnej o dopuszczeniu do prac związanych z dostępem danej osoby do informacji niejawnych o 

klauzuli zastrzeŜone oraz posiadających zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony 

informacji niejawnych, c) osobę odpowiedzialną za ewidencjonowanie materiałów i dokumentów 

niejawnych oznaczonych klauzulą zastrzeŜone, administratora systemu i inspektora systemu 
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teleinformatycznego, d) opracowaną przez pełnomocnika ochrony i zatwierdzoną przez kierownika 

jednostki organizacyjnej (zgodnie z art. 43 ust. 5 Ustawy), instrukcję dotyczącą sposobu i trybu 

przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli zastrzeŜone oraz zakres i warunki stosowania środków 

bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 

warunku Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału III.3.1 nastąpi na 

podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń, 

wymienionych w Rozdziale III.6. Z dokumentów i oświadczeń musi wynikać, Ŝe wykonawca spełnia 

warunek udziału na dzień składania ofert. Niewykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia 

spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności 

wezwania do uzupełnienia dokumentów (art. 26 ust 3)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: Na podstawie złoŜonego oświadczenia z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, na zasadzie spełnia nie spełnia.  

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4.  

W ogłoszeniu jest:  27.01.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w OŜarowie, ul. Stodolna 1, 27-

530 OŜarów, pokój nr 11 (sekretariat)..  

W ogłoszeniu powinno by ć: 03.02.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w OŜarowie, ul. 

Stodolna 1, 27-530 OŜarów, pokój nr 11 (sekretariat)..  

 

 

 

Page 2 of 2

2012-01-24http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=22654&rok=201...


