
Zgierz dnia 4 listopada 2013 r.  

ZP/01/PN/2013 

 

 Na  podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2003 

roku Zamawiający w dniu dzisiejszym dokonał zmiany treści SIWZ z dnia 21.10.2013 r. w następujący 

sposób: 

●  w części V pkt. 1 w następujący sposób: 

1. Wykonał w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym 

okresie usługi ochrony budynków użyteczności publicznej, hal sportowych lub stadionów ze 

wskazaniem ich wartości, terminów wykonania, nazwy odbiorcy, przy czym co najmniej 1 w obiektach 

wymiaru sprawiedliwości, każda o wartości co najmniej 150.000,00 zł brutto rocznie, świadczonych                

w sposób ciągły przez okres minimum 12-stu miesięcy zał. Nr 3. Usługi te muszą być potwierdzone 

stosownymi referencjami, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. 

● w części VI wprowadzono dodatkowy pkt. 4a : 

4a. Oświadczenie, że Wykonawca posiada poświadczenie bezpieczeństwa wydane na podstawie  

Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U 182, poz. 1228 z 5.08.2010 r. z późn. zm.)  przez ABW 

oznaczone klauzulą ,,poufne” dla osoby przewidzianej do nadzoru nad wykonywana usługą. 

 dodano pkt. 11 : 

11. Kopie polisy ubezpieczenia OC (deliktowego i kontraktowego) o wartości nie niższej niż oferowana 

cena za wykonanie zamówienia. 

● w części X pkt. 8 dokonano zmiany terminu składania ofert: 

,,Przetarg – usługa ochrony mienia i osób ZP/01/PN/2013. Nie otwierać przed dniem 14.11.2013 r.  

godz. 10,00  

● w części XII w następujący sposób: 

,,w pokoju 2.34 nie później niż do dnia 14.11.2013 r. do godz.10,00” 

,,otwarcie nastąpi w dniu 14.11.2013 r. o godz. 10,05 w siedzibie Zamawiającego  pok. 2.34” 

 

W szczegółowym opisie zamówienia – Zał. Nr 1 do umowy  w następujący sposób:  

,,Przed przystąpieniem do prowadzenia stacjonarnej ochrony fizycznej w obiekcie należy przedstawić 

stały, odpowiednio wyselekcjonowany skład osobowy pełniący służbę według grafiku (max do 15 

osób). Zmiana pojedynczych osób może nastąpić jedynie w przypadkach losowych. Niedopuszczalna 

jest zmiana składu osobowego bez uzasadnienia i wskazania przyczyny. Wszelkie zmiany składu 

osobowego muszą być przedstawione pisemnie, drogą elektroniczną z wyprzedzeniem 48 godzin; 



oraz aktualną polisą OC (jak w SIWZ). Ubezpieczenie to będzie chronić przed szkodami poniesionymi 

wskutek działań bądź ich zaniechania lub spowodowanych zaniedbaniem lub nienależytym 

wykonaniem Wykonawcy lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność”. 
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