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JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 

ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r. 

 
 
 

          PLATFORMA ZAKUPOWA 
 
 
 

Dotyczy: Modyfikacji SWZ w postępowaniu na Ochronę osób i mienia w kompleksach 
administrowanych przez JW3964 – sprawa 6/2021/Z 

 

     Szanowni Państwo, 

 

Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, 

działając zgodnie z art. 137 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019. poz. 2019), zwanej dalej ,,Ustawą”, modyfikuje treść 

Specyfikacji Warunków Zamówienia  w zakresie wyszczególnionym poniżej:.  

 

W związku z błędnie opublikowanymi załącznikami oraz wniesionym odwołaniem  

 

1) Zamawiający publikuje zmodyfikowane załączniki do postępowania: 

 

Załącznik nr 2a – specyfikacja WKU Praga 

Załącznik nr 2aa – specyfikacja WKU Śródmieście 

Załącznik nr 2b – specyfikacja Klub DGW 

Załącznik nr 2c – specyfikacja CBW 

Załącznik nr 2d – specyfikacja KW 8649 

Załącznik nr 4 – wykaz usług 

Załącznik nr 8  - draft umowy 
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2) W Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 17 „Podmiotowe środki 

dowodowe” w pkt. 2  

 

 

„UWAGA: 

A. Dokumenty i oświadczenia wymienione powyżej składa Wykonawca, każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz każdy podmiot na 

którego zdolnościach lub sytuacjach polega Wykonawca.” 

 

 

otrzymuje nowe brzmienie: 

 

 

„A. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt. 1) – 5) i 12) powyżej składa każdy z 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku 

korzystania z zasobów podmiotu trzeciego, dokumenty te są składane również za 

podmiot trzeci. Dokumenty i oświadczenia, wymienione w pkt. 6) – 11) powyżej składa 

ten z wykonawców wspólnie ubiegających się zamówienie, który potwierdza spełnienie 

warunku udziału w postępowaniu (w przypadku korzystania z zasobów podmiotu 

trzeciego, należy złożyć dokumenty podmiotu trzeciego w takim zakresie, w jakim 

udostępnia on określone zasoby).  

Zamawiający zastrzega prawo do możliwości wglądu w umowę zawartą w ramach 

tworzenia konsorcjum na każdym etapie postępowania oraz realizacji zamówienia ” 

 

 

3) W Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 17 „Podmiotowe środki 

dowodowe” w pkt. 2 ppkt. 9) 

 

 

„9) Wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia wraz z informacjami 

na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, załącznik nr 6  do SIWZ.” 

 

 

Traci moc, jednocześnie w 
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W rozdziale  24 „Informacja o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”: 

 

Dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

 

„Wykonawca dostarczy Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień, załącznik nr 6  do 

SIWZ” 

 

 

W związku z powyższym zamawiający modyfikuje treść ogłoszenia oraz zgodnie z art. 

137 ust. 5 i 6 ustawy PZP przedłuża termin składania ofert  

 

do dnia 10 maja 2021r. do godziny 10:00. 

 

Termin otwarcia ofert nastąpi 10 maja 2021r o godz. 10:30. 

 

W związku ze zmianą terminu składania ofert zamawiający modyfikuje formularz 

ofertowy – załącznik nr 1 do SWZ – Termin związania ofertą do dnia 07.08.2021r. 

oraz publikuje zmodyfikowany plik. 

 

4) W Specyfikacji Warunków Zamówienia w rozdziale 17 „Podmiotowe środki 

dowodowe” w pkt. 2 ppkt. 9) 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. Łukasz Granica 

(Tel. 261 892 283) 
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