
 
 

Sprawa 10/2016 

 

Przetarg nieograniczony 

OCHRONA FIZYCZNA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 

 
Zmiana treści SIWZ z dnia 27.06.2016 r. 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści SIWZ: 
 
1. Zmianie ulega termin składania ofert z dnia 29.06.2016 r.  godz. 13:00 na dzień 
29.06.2016 r. godz. 14:00, 
 
2. Zmianie ulega termin otwarcia ofert z dnia 29.06.2016 r. godz. 13:15 na dzień 
29.06.2016 r. godz. 14:15. 
 
3. Zmianie ulega zapis pkt. 5.3.b SIWZ poprzez wykreślenie zdania: 
„Łączna wartość trzech zamówień nie powinna być niższa niż 300 000 zł netto”. 
 
Treść zapisu po zmianie: 
„b) Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna 
Wykonawców, którzy złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu oraz wykażą, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 
należycie zrealizowali trzy zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób w budynkach 
użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł netto, w tym 
co najmniej jedno zamówienie o wartość minimum 300 000 zł netto świadczone na 
rzecz instytucji kultury, takich jak: teatr, opera lub filharmonia polegające na 
całodobowej ochronie czynnego i funkcjonującego obiektu prowadzącego 
repertuarowe przedstawienia. W ramach każdego z trzech żądanych zamówień, 
ochronę powinno sprawować co najmniej dwóch agentów na jednej zmianie, a 
zamówienie powinno dotyczyć okresu nie krótszego niż jeden rok. Budynki 
użyteczności publicznej, w których były wykonywane zamówienia powinny być 
wyposażone w następujące systemy: - alarm pożarowy, - dźwiękowy system 
ostrzegawczy - stałe urządzenia gaśnicze”. 
 
4. Zmianie ulega zapis pkt. 6.1.b SIWZ poprzez wykreślenie zdania: 
„Łączna wartość trzech zamówień nie powinna być niższa niż 300 000 zł netto”. 
Treść zapisu po zmianie: 
 
„b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed 



 
 

upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 5 do SIWZ. 
 
Określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę 
w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach 
niewykonanych lub wykonanych nienależycie: 
 
Wykonawca powinien wykazać, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie – należycie zrealizował trzy zamówienia dotyczące ochrony mienia i osób w 
budynkach użyteczności publicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 500 000 zł 
netto, w tym co najmniej jedno zamówienie o wartość minimum 300 000 zł netto 
świadczone na rzecz instytucji kultury, takich jak: teatr, opera lub filharmonia 
polegające na całodobowej ochronie czynnego i funkcjonującego obiektu 
prowadzącego repertuarowe przedstawienia. 
W ramach każdego z trzech żądanych zamówień, ochronę powinno sprawować co 
najmniej dwóch agentów na jednej zmianie, a zamówienie powinno dotyczyć okresu 
nie krótszego niż jeden rok. Budynki użyteczności publicznej, w których były 
wykonywane zamówienia powinny być wyposażone w następujące systemy: 
- alarm pożarowy, 
- dźwiękowy system ostrzegawczy 
- stałe urządzenia gaśnicze”. 
 
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
 
Zmiana treści SIWZ została dokonana przed upływem terminu składania ofert. 
Ww. zmiana SIWZ wpływa na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający 
modyfikuje treść ogłoszenia o zamówieniu i tym samym wydłuża termin składania 
ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
Treść ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu znajduje się na stronie 
Zamawiającego http://www.teatrroma.pl. 
 


