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AZ.2710.1.2021.4.MS                                                                                

                                 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art.359 
pkt .2) w zw. z art. 275 pkt 2) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2019 r. poz. 2019) w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami o wartości zamówienia nie 
przekraczającej równowartości kwoty 750 000 euro pod nazwą: „Świadczenie usług ochrony w 
sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie” 

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający zgodnie z art.286 ust.1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019) dokonuje zmian treści specyfikacji warunków zamówienia w następującym 
zakresie: 

 

1. SWZ - ROZDZIAŁ XX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ pkt.1. otrzymuje nowe brzmienie: 

1.  Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 07.06.2021 r. Bieg terminu 
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

 

2. SWZ – ROZDZIAŁ XXI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt.1. oraz pkt.2  
otrzymuje nowe brzmienie: 

 

1.  Ofertę należy złożyć do dnia 07.05.2021 r. do godziny 12:00.  

2.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.05.2021 r. o godzinie 13:00 
 

 

3. SWZ - Rozdział IX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2 d) i. otrzymuje nowe brzmienie: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 1 usługę 
polegającą na świadczeniu bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach udostępnianych do 
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zwiedzania, w których gromadzone są dobra kultury narodowej. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony jeżeli w ramach usługi ochroną objęty był przynajmniej 1 obiekt o kubaturze co najmniej 
5000 m³ lub zespół obiektów o łącznej kubaturze co najmniej 5000 m³ , a usługa była wykonywana 
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy.  

4. SWZ – Załącznik nr 13 wzór umowy § 8 ust.1 otrzymuje nowe brzmienie: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10 % brutto wynagrodzenia za miesiąc 
świadczenia usługi ochrony,  

b) za niezachowanie w tajemnicy wszystkiego o czym dowiedział się przy wykonywaniu 
umowy w tym szczególności w jakikolwiek sposób udostępnienie informacji oraz planów 
ochrony i innych dokumentów przekazanych osobom trzecim w sposób zarówno pośredni i 
bezpośredni, osobiście przez pracowników jak również przez osoby trzecie – w wysokości  2 
% brutto całego wynagrodzenia za każde naruszenie, 

c) za każdy przypadek nieuzasadnionej zmiany w składzie osób realizujących przedmiot 
zamówienia karę umowną w wysokości 100,00 zł od przypadku, 

d) za przyjazd zmotoryzowanych grup interwencyjnych w czasie przekraczającym 10 min. od 
zgłoszenia - w wysokości 3 % brutto wynagrodzenia należnego za miesiąc świadczenia usługi 
ochrony, w którym miało miejsce zdarzenie stanowiące podstawę naliczenia kary umownej, 

e) za każdy stwierdzony przypadek nienależytego wykonania przedmiotu umowy,  
a w szczególności: 

i. brak pełnej obsady wymaganej przez Zamawiającego – 100,00 zł za każdą osobę, 
za każdą godzinę nieobecności; 

ii. brak wymaganych Umową uprawnień pracowników ochrony – 50,00 zł za każdą 
osobę , za każdy dzień nie posiadania uprawnień; 

iii. za rażące zaniedbanie wyglądu zewnętrznego pracownika Wykonawcy – 100,00 
zł/ za każdą osobę za każdy dzień; 

iv. za przebywanie pracownika Wykonawcy w trakcie zmiany pod wpływem 
alkoholu lub środków odurzających – 500,00 zł/ za każdą osobę; 

v. za nieprzestrzeganie regulaminów i instrukcji obowiązujących u Zamawiającego 
– 250,00 zł za każde stwierdzone naruszenie; 

f) za wprowadzenie zmian (w okresie pierwszych 3 (słownie: trzech) miesięcy od rozpoczęcia 
realizacji usługi na poszczególnych obiektach Zamawiającego zgodnie z treścią oferty w 
składzie personelu ochraniającego obiekty w stopniu przekraczającym 30 % składu 
pierwotnie przedstawionego Zamawiającemu - w wysokości 3 % brutto wynagrodzenia 
należnego za miesiąc świadczenia usługi ochrony, w którym miało miejsce zdarzenie 
stanowiące podstawę naliczenia kary umownej, 

g) za zwłokę w usunięciu swoich rzeczy po zakończeniu umowy w wysokości 100,00 zł za każdy 
dzień zwłoki. 

h) za  brak  utrzymania  ciągłości  ubezpieczenia  przez cały  okres  trwania  umowy,  w sytuacji,  
gdy Wykonawca  nie  okaże  ubezpieczenia  na  żądanie  Zamawiającego,   w  wysokości  
0,01  % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki. 
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i)  za brak zatrudnienia  pracowników na podstawie stosunku pracy przy czynnościach 
wskazanych  w § 5 ust. 2 w okresie realizacji zamówienia w wysokości 0,1 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto Wykonawcy od każdego stwierdzonego przypadku.  

j) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 10 % 
brutto wynagrodzenia należnego za miesiąc świadczenia usługi ochrony, w którym miało 
miejsce zdarzenie stanowiące podstawę naliczenia kary umownej. 

5. SWZ – Załącznik nr 12 – Opis przedmiotu zamówienia – z pkt.22 a) vi. oraz z pkt.23 a) i. 
wykreśla się: 

„Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania” 

 

 

 

POZOSTAŁE ZAPISY POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN 

 

                                                                      …………………………………………………………….                 


