ZP/4/2018
Wołomin, dnia 21 marca 2018 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na: „Ochrona terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w
Wołominie Sp. z o.o. przy ul. Łukasiewicza 4”.
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia :
1. Zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale III
pkt. 3.1
Było: Przedmiotem zamówienia jest:
„Ochrona terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. przy ul.
Łukasiewicza 4”.
Po modyfikacji –Jest :
"Ochrona terenu Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. przy ul.
Łukasiewicza 4 wraz z całorocznym utrzymaniem terenów zewnętrznych".
2. Zmienia się zapis w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 6
do SIWZ ( Istotne postanowienia umowy):
w § 2 ust. 1 umowy
Było: Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie
czynności ochrony terenu w tym obiektu i mienia na terenie spółki Miejski zakład
Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o.
Po modyfikacji –Jest :
Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie czynności
ochrony terenu w tym obiektu i mienia na terenie spółki Miejski zakład Oczyszczania
w Wołominie Sp. z o.o. wraz z całorocznym utrzymaniem terenów zewnętrznych.

w § 2 ust. 3 umowy- wykreśla się treść:
Strony ustalają, że zwiększenie lub zmniejszenie ilości agentów ochrony jak i godzin
jej pełnienia będą dokonywane w formie pisemnej uzgodnionej pomiędzy stronami
niniejszej Umowy, tak sporządzony grafik dyżurów będzie stanowił załącznik do
faktury VAT.
w § 4 umowy dodaje się ust. 29 o treści:
Pracownicy ochrony wykonujący niniejszą umowę obowiązani są do:
1) podejmowania wszelkich czynności zgodnych z prawem z wyjątkiem takich, które
zagrażają utratą życia, zdrowia lub ciężkim uszkodzeniem ciała, mających na celu
zapobieżenie kradzieży z włamaniem mienia znajdującego się na dozorowanym
obiekcie,
2) zatrzymania sprawcy na gorącym uczynku lub w bezpośrednim pościgu,
3) ustalenie danych personalnych sprawcy,
4) odzyskania zagarniętego mienia.
w § 7 umowy ust. 4
Było: Podstawą do rozliczeń będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę po
zakończeniu miesiąca wraz z zestawieniem ilości godzin oraz dokumentem, o którym
mowa w §2 pkt. 3 niniejszej umowy.
Po modyfikacji –Jest :
Podstawą do rozliczeń będą faktury VAT wystawione przez Wykonawcę po
zakończeniu miesiąca wraz z zestawieniem ilości godzin.
w § 13 umowy ust. 4
Było: W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w
szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych.
Po modyfikacji –Jest :
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie, w szczególności
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy - Prawo Zamówień Publicznych i ustawy o
Ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r.

w § 13 umowy dodaje się zapis o treści:
Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze stanem dozorowanych obiektów oraz
sposobem ich zabezpieczenia i nie zgłasza żadnych zastrzeżeń pod względem
wykonywania umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w zabezpieczeniu obiektów, Wykonawca
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Zamawiającego odrębnym pismem.
Wykonawca nie może powierzyć bez pisemnej zgody Zamawiającego wykonywania
zobowiązań wynikających z postanowień niniejszej umowy innej osobie,
przedsiębiorstwu lub instytucji.
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