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Dotyczy : OCHRONY FIZYCZNEJ TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 

 
 

Teatr Muzyczny ROMA w Warszawie (Zamawiający) działając zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  

2015 r. poz. 2164) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z powodu, iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 

prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było wcześniej przewidzieć. 

Ze względu na zagrożenie terrorystyczne, które zdecydowanie zwiększyło się w 

czasie prowadzonego postępowania (liczne zamachy oraz alarmy), a także otrzymanie 

w dniu 1.04.2016 r. wytyczne policji odnośnie zapewnienia bezpieczeństwa budynku 

użyteczności publicznej jak i osób przebywających na terenie Teatru, a w szczególności 

podczas przedstawień, konieczne jest wprowadzenie modyfikacji treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ). Zamawiający nie był w stanie 

przewidzieć tego faktu przed terminem składania ofert. Zagrożenie terrorystyczne 

dynamicznie narasta, czego efektem jest konieczność działania policji i kierowanie 

przez nią wytycznych do instytucji potencjalnie zagrożonych. Niestety, po upływie 

terminu składania ofert, nie ma możliwości modyfikacji treści SIWZ – art. 38 ust. 4 

Ustawy. Zamawiający, przede wszystkim w celu zapewnienia bezpieczeństwa życia 

osób przebywających na terenie Teatru jest zobowiązany do wprowadzenia do treści 

SIWZ zapisów nakładających na firmy ochroniarskie dodatkowych obowiązków oraz 

zapewnienia specjalistycznie przeszkolonych pracowników na wypadek ataku 

terrorystycznego. Brak odpowiednich zapisów skutkowałby tym, że wybrany 

wykonawca nie musiałby zastosować się do podwyższonych standardów 

bezpieczeństwa. Ponadto Zamawiający chcąc uzyskać możliwie wysokie standardy, 

nałoży na wykonawców, składających oferty w kolejnym postępowaniu, obowiązek 
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opracowania procedur działania na wypadek zagrożenia terrorystycznego. Nie ma 

wyższego dobra niż życie ludzkie, tym samym Zamawiający chcąc je chronić, działa w 

interesie publicznym. Brak procedur i przeszkolonych pracowników zmniejszałby 

bezpieczeństwo, tym samym wykonanie zamówienia w kształcie przewidzianym 

przedmiotowym postępowaniem nie leży dalej w interesie publicznym. Zamawiający 

nie przewidział możliwości zmiany umowy w zakresie opisanym powyżej. Nie jest więc 

możliwe zawarcie umowy, a następnie zmiana jej treści i dostosowanie do wymogów 

bezpieczeństwa – art. 144 ust. 1 Ustawy. Mając powyższe na uwadze, Zamawiający 

unieważnił przedmiotowe postępowanie. 

 


