
Gdańsk, 16.11.2021r. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z 

możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości 

kwoty 750 000 euro na Świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby 

Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku, 

ZP/TP/1/GTS/21. 

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1129, z późn. zm. ), Zamawiający dokonuje następujących 

zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).  

 

1. W § 5 ust 3 SWZ 

1) pkt. 1 lit „a”, otrzymuje brzmienie: 

„a) co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, 

świadczone w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), 

świadczone nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej usługi 

co najmniej 500.000,00 zł brutto”, 

2) pkt. 2 lit. „b”, tir. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ - posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej 

fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – należy 

wykazać nadzór nad co najmniej dwoma usługami stałej, całodobowej fizycznej ochrony 

osób i mienia, świadczonymi w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 

1262 PKOB), świadczonymi nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej 

wartości każdej usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 4 lat, przed 

upływem terminu składania ofert,” 

 

2. W § 11 ust 4: 

1) zdanie 3, otrzymuje brzmienie: 

„Oceniane będzie doświadczenie w zakresie nadzorowania wykonywania usług stałej, 

całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby 

kultury  (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczonych nieprzerwanie przez co najmniej 12 

miesięcy, o łącznej wartości każdej usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto.” 

2) Zdanie 5 tir. 1 i 2, otrzymuje brzmienie 



„- za wskazanie nadzoru imiennie wskazanego koordynatora nad wykonywaniem dwóch 

usług stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, świadczonymi w budynku 

przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczonymi 

nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej usługi co najmniej 

500.000,00 zł brutto, oferta otrzyma 0 punktów (warunek minimalny), 

- za każdy nadzór nad wykonywaniem usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i 

mienia, świadczonej w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 

PKOB), świadczonymi nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości 

każdej usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto, ponad wymagane powyżej minimum 

(powyżej dwóch usług) oferta otrzyma po 1 punkcie,” 

3. W § 9 ust. 5 załącznika nr 8 do SWZ „Projektowane postanowienia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego” pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

 

„1) podstawą waloryzacji będzie wskaźnik zmiany cen działalności detektywistycznej i 

ochroniarskiej publikowany przez Główny Urząd Statystyczny w ramach informacji „Wskaźnik 

cen producentów usług związanych z obsługą działalności gospodarczej/Informacja sygnalna” 

dla danego kwartału w stosunku do tego samego kwartału roku poprzedniego (współczynnik 

waloryzacji);” 

 

4. W związku z dokonanymi wyżej zmianami, zmianie ulegają termin składania ofert. 

1) W § 9 SWZ ust. 2 i ust. 5 otrzymują brzmienie: 

„2. Termin składania ofert upływa dnia 22.11.2021r. o godz. 10.00. Oferty złożone po tym 

terminie zostaną odrzucone. 

„5. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, to jest 

do dnia 21.12.2021 r. 

2) W § 10 ust. 1 SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty zostaną otwarte w dniu 22.11.2021 r. o godz. 10.15.” 

 

W pozostałym zakresie SWZ nie ulega zmianie. 


