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                                                            Wejherowo, dnia 25.02.2013 r.  

 

 

         Wykonawcy 

 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku 
Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie. – 
Zam. publ. 02/2013/UN. 

Wyjaśnienia i zmiana nr 1 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

oraz zmiana treści „Ogłoszenia o zamówieniu” 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm. dalej: „ustawa”), Zamawiający przekazuje treść 

złożonych zapytań wraz z wyjaśnieniami i zmianami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
 

Zestaw pytań nr 1 
Pytanie nr 1: 
Proszę o zmianę zapisu w warunkach udziału w przetargu nieograniczonym na ochronę. Wymagają 

Państwo by pracownicy ochrony zatrudnieni byli na podstawie umowy o pracę. Warunek taki 

praktycznie pozwala na złożenie oferty tylko Zakładom Pracy Chronionej. Z uwagi na dofinansowania, 

jakie otrzymują do wynagrodzeń pracowników, mogą pozwolić sobie na zaoferowanie dużo niższych 

stawek za 1 roboczogodzinę. Firmy nie posiadające takiego statusu będą niekonkurencyjne. 

 

Odpowiedź nr 1:  
W odpowiedzi na zadane pytanie Zamawiający informuje, że podany w rozdz. VIII ust. 4 SIWZ wymóg 

powierzenia realizacji zamówienia pracownikom ochrony zatrudnionym u Wykonawcy na pełnym etacie 

oraz posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia i co najmniej 2 letnie 

udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i dozoru osób i mienia nie 

jest ingerencją Zamawiającego w politykę zatrudnienia Wykonawcy.  

Ponadto określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem, jak i uprawnieniem 

Zamawiającego. Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych nie jest 
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jednoznaczne z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na 

rynku w danej branży. Potwierdzają to orzecznictwa, m.in. wyrok KIO (sygn. akt. KIO/UZP 80/07), w 

którym Izba stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot 

zamówienia spełniał jego wymagania i zaspakajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie 

narusza konkurencji ani równego traktowania Wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu 

zamówienia uniemożliwia złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców nie wskazuje na naruszenie 

podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać 

udział w postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum. Zamawiający dokonując zapisu o 

zatrudnieniu pracowników na umowę o pracę kierował się charakterem wykonywanej pracy, gdyż 

pracownicy ochrony muszą wdrożyć się w obowiązujące u Zamawiającego procedury i formalności. Poza 

tym taka forma zatrudnienia w przeciwieństwie do umowy cywilnoprawnej zapewnia wykonywanie 

pracy w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, kierownictwo pracodawcy w procesie pracy, 

ryzyko pracodawcy, osobiste świadczenie pracy, a przez to ochrania Zamawiającego przed częstą, nagłą 

i obniżającą jakość usługi rotacją pracowników. Należy pamiętać, że charakter wykonywanego 

zamówienia wymaga utrzymania jak największej liczby stałych pracowników ze względu na fakt 

wykonywania przez nich pracy w warunkach podporządkowania, osobiście i w sposób powtarzalny. 

Zamawiający uważa, że osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę są w stanie 

zapewnić ciągłość należytej realizacji przedmiotu zamówienia, jakim jest świadczenie usługi ochrony i 

dozoru osób i mienia. W związku z charakterystyką chronionego obiektu oraz dostępem pracowników 

ochrony, wykonujących powierzone zadania opisane w załączniku nr 7 do SIWZ, do informacji 

wywierających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu, Zamawiający uznaje powyższy wymóg za 

konieczny w celu wykonania realizacji przedmiotu zamówienia z należytą starannością przez 

Wykonawcę. 

Zamawiający pozostawia ww. zapis SIWZ bez zmian. 

 

Zestaw pytań nr 2 
Pytanie nr 1: 
Zamawiający w rozdziale VI zawarł, iż przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dotyczących 

powtórzenia tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią przedmiot zamówienia 

podstawowego oraz może zlecić zabezpieczenie wewnętrznych imprez masowych w zakresie ustalonym 

przez Zamawiającego. 

Z uwagi na odmienną specyfikę realizacji ochrony imprez masowych – konieczność zatrudniania na 

krótki czas pracy pracowników, a co się z tym wiąże konieczności oferowania pracownikom innych 

(wyższych) stawek za ochronę imprezy w porównaniu do stawek obowiązujących w ochronie obiektu 

wnosimy o: 

- określenie ilości przewidywanych imprez, 

- planowanej liczby uczestników(zgodnie z ustawą o ochronie imprez masowych liczba pracowników 

uzależniona jest od planowanej przez organizatora liczby uczestników), 
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- czasu trwania poszczególnych imprez. 

Informacje te są niezbędne w celu prawidłowego oszacowania ewentualnego kosztu zamówień 

uzupełniających. 

 

Odpowiedź nr 1:  
Zamawiający zmienia odpowiednio zapis rozdz. VI ust. 2 SIWZ. 

jest: 

Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią 

przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. ochrony i dozoru osób i 

mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255             

w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem. W ramach zamówienia uzupełniającego 

Zamawiający może zlecić zabezpieczenie wewnętrznych imprez masowych w zakresie ustalonym przez 

Zamawiającego.   

winno być: 

Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które stanowią 

przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. ochrony i dozoru osób 

i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255             

w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem. W ramach zamówienia uzupełniającego 

Zamawiający może zlecić dodatkowe zabezpieczenie imprez wewnętrznych odbywających się na terenie 

obiektu w zakresie ustalonym przez Zamawiającego.   

Ponadto Zamawiający zmienia dopisuje do treści załącznika nr 7 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia pkt V i VI, które otrzymują brzmienie:  

„V. Dodatkowo usługa ochrony obiektu Filharmonii Kaszubskiej – Wejherowskie Centrum Kultury, będzie 

obejmowała zabezpieczenie imprez wewnętrznych odbywających się na terenie obiektu w zakresie 

ustalonym przez Zamawiającego. Szacowana ilość roboczogodzin w okresie umowy: 100 godz. 
VI. Łączna szacowana ilość godzin z pkt I i V wynosi: 8836 godzin.”  

 

W związku ze zmianą ilości godzin ulegają zmianie:  

- rozdz. IV pkt 1 SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia), który otrzymuje brzmienie: „Przedmiotem 

zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii 

Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z przyległym 

do obiektu terenem oraz budynkiem trafostacji. Szacowana ilość godzin świadczenia usługi w terminie 

realizacji zamówienia wynosi: 8836 godzin.” 

- pkt 1 załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty), który otrzymuje brzmienie:  

Oferuję/emy zrealizowanie przedmiotu zamówienia pn. Świadczenie usługi całodobowej 
ochrony i dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum 
Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie za:  
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1 roboczogodzina/1 pracownika: 
cena brutto...............................zł, 

słownie:........................................................................................................ 

 
łącznie dla 8836 godzin (szacowana ilość godzin świadczenia usługi w terminie realizacji 

zamówienia): 
cena brutto...............................zł, 

słownie:........................................................................................................ 

skalkulowana zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.  

Oświadczam/y, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty niezbędne do 
zrealizowania zamówienia z należytą starannością i zgodnie z wymaganiami określonymi przez  
Zamawiającego.  

 

Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ stanowi załącznik nr 1 do nn. „Wyjaśnień i zmian”.  

 

Pytanie nr 2: 
W rozdziale VIII ust. 4 Zamawiający połączył wymagania jakie winni spełniać pracownicy ochrony 

obiektu czyli posiadanie licencji p.o.f. oraz uprawnienia członka służby porządkowej oraz określił, iż 

wymaga aby wykonawca wykazał co najmniej trzy osoby zatrudnione. 

Wg naszej opinii, mając na względzie przedmiot zamówienia (ochrona całodobowa), warunki realizacji 

zamówienia (zatrudnienie pracowników ochrony obiektu na umowę o pracę w systemie 12 h/doba), 

oraz możliwość zlecenia zamówień uzupełniających, wskazanie liczby 3 pracowników w wykazie jest 

ilością nieadekwatną do wielkości prawdopodobnego zatrudnienia (365 dni x x24 h : 12 = 730 h :170 h = 

4,3 etatu miesięcznie). Zakładając realizacje zamówienia uzupełniającego (ochrona imprezy masowej to 

minimum 10 pracowników jednocześnie – wymóg ustawowy). W takiej sytuacji minimalna liczba winna 

wynosić ok. 14 pracowników – pozwoliło by to Zamawiającemu prawidłowo zweryfikować wykonawcę 

pod kątem ustanowionego kryterium. 

Czy Zamawiający zweryfikuje liczbę pracowników? 

 

Odpowiedź nr 2:  
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej 3 osobami zatrudnionymi na pełnym 

etacie oraz posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia i co najmniej 

2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i dozoru osób 

i mienia zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Ilość pracowników zdolnych do wykonania zamówienia, zatrudnionych przez Wykonawcę na pełnym 

etacie może być większa, jednak nie mniejsza niż 3 osoby. 

Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy ochrony zatrudniani w ramach zamówień uzupełniających do 

celów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony podczas imprez wewnętrznych 
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organizowanych na terenie obiektu, byli zatrudnieni u Wykonawcy na pełnym etacie.  

Ponadto Zamawiający informuje, iż zamówienie uzupełniające jest to zamówienie udzielone w trybie 

zamówienia z wolnej ręki, spełniające łącznie następujące przesłanki: 

1. zostało udzielone dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych w okresie 3 lat od 

udzielenia mu zamówienia podstawowego,  

2. stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówienia, 

3. zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego lub ograniczonego, 

a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia 

podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. 

Zamawiający w celu udzielenia zamówienia uzupełniającego będzie prowadziła negocjacje z Wykonawcą 

co będzie przedmiotem osobnego postępowania.  

Zamawiający pozostawia ww. zapis SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 3: 
W załączniku nr 6 do SIWZ „Umowa nr 01/2013/UN” w § 4 ust. 5 lit. b,c oraz w załączniku nr 7 

„Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w rozdziale III ust. 2, 3 i 4, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy zainstalowania dwóch dublujących się wzajemnie systemów nadzoru nad realizowanymi 

obchodami przez pracowników ochrony tj. „bezprzewodowego systemu dozoru obchodów pracownika 

ochrony na obszarze dozorowanym pozwalającym na analizę, częstotliwości i czasu przemieszczania się 

w trakcie nocnych patroli pracownika ochrony na wyznaczonym terenie” oraz drugiego nazwanego 

przez Zamawiającego „elektronicznego systemu służącego rejestracji obecności pracowników ochrony i 

czasu wykonywania usług ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci cyfrowej. Dane z rejestracji 

będą dostępne dla Zamawiającego on – line”, który posiada nazwę handlową Active Guard ma pozwalać 

Zamawiającemu na dostęp on line. 

W chwili obecnej tylko jedna firma w Polsce oferuje tego typu usługę, jest to firma Juwentus – cyt. „po 

zalogowaniu się na platformę Juwentus24online.pl klienci widza to samo co ...” – dane pochodzą ze 

strony http://www.juwentus.pl/pl/ochrona-dla-firm/stacjonarana-ochrona-obiektow.  

Postawienie wykonawcy takiego warunku stanowi naruszenie przepisów ustawy (art. 29 ust. 2 i 3 Pzp) 

mówiącej o przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania w sposób zapewniający zachowanie 

uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. 

Czy Zamawiający dokona zmiany zapisów zawartych w załacznikach nr 6 i 7 do SIWZ poprzez usunięcie 

zapisów, które ograniczają uczciwą konkurencję oraz równe traktowanie wykonawców? 

 

Odpowiedź nr 3:  
Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ nie ograniczają w żaden 

sposób zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców. 

Określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem, jak i uprawnieniem Zamawiającego.  
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Jego określenie w sposób obiektywny, z zachowaniem zasad ustawowych nie jest jednoznaczne z 

koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej 

branży. Potwierdzają to orzecznictwa, m.in. wyrok KIO (sygn. akt. KIO/UZP 80/07), w którym Izba 

stwierdziła, że Zamawiający ma prawo opisać swoje potrzeby w taki sposób, aby przedmiot zamówienia 

spełniał jego wymagania i zaspakajał potrzeby, pod warunkiem, że dokonany opis nie narusza 

konkurencji ani równego traktowania Wykonawców. Sama okoliczność, że opis przedmiotu zamówienia 

uniemożliwia złożenie oferty przez wszystkich Wykonawców nie wskazuje na naruszenie podstawowych 

zasad udzielania zamówień publicznych, skoro na rynku działają podmioty mogące brać udział w 

postępowaniu samodzielnie lub w ramach konsorcjum.  

Elektroniczny system służący rejestracji obecności pracowników ochrony i czasu wykonywania usług 

ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci cyfrowej, które będą dostępne dla Zamawiającego on – 

line, może spełniać m.in. system Active Guard lub równoważny. Wykonawca może zastosować dowolny 

system, który umożliwi Zamawiającemu nadzór nad realizowanymi obchodami przez pracowników 

ochrony.  

System Active Guard jest produktem ogólnodostępnym na rynku polskim stworzonym przez firmę EBS 

Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Produktów EBS używają największe agencje ochrony i stacje 

monitoringu takie jak - Alert Securitas, Centrum Monitorowania Alarmów (CMA), Centrum Weryfikacji 

Alarmów Terminal (CWAT), G4S, Impel, Juwentus, Konsalnet, Solid. 

System monitorowania pracy on – line proponowany jest nie tylko przez Agencję Ochrony Juwentus, ale 

również przez wiele innych podmiotów prowadzących działalność na rynku polskim m.in. Agencja 

Ochrony Impuls Security Polska – cyt. „Panel Active Guard udostępniamy również Państwu: on-line 

widzisz za co płacisz!” dane pochodzą ze strony http://www.isp24.pl/, Grupa Monitoring Wielkopolski, 

itp. Podobne rozwiązania techniczne proponuje również system kontroli AD INFO Bazy Danych, 

dostawca zintegrowanego systemu do zarządzania firmami z branży ochrony osób i mienia, na swojej 

platformie Alarms24 itp. 

Decyzje dotyczące wdrażania i otwartości na nowe systemy oraz technologie podejmują indywidualnie 

podmioty zainteresowane szerokim rozwojem. Jednak indywidualne decyzje poszczególnych agencji 

ochrony, nie powinny w żaden sposób wpływać na ograniczenie oczekiwań Zamawiającego, 

określającego warunki z zakresu bezpieczeństwa obiektu i możliwości jakie daje bezpośrednia kontrola 

nad pracownikami obejmującymi służbę w obiekcie, jeżeli takie rozwiązania stają się na rynku ochrony 

i dozoru osób i mienia coraz bardziej rozpowszechnione. 

 

Zamawiający chcąc rozszerzyć potencjalny krąg Wykonawców zainteresowanych udziałem w nn. 

postępowaniu dokonuje następujących zmian:  

Zamawiający zmienia odpowiednio zapis załącznika nr 6 do SIWZ. 

w § 4 ust. 5 lit. c jest: 

prowadzenia elektronicznego systemu służącego rejestracji obecności pracowników ochrony i czasu 

wykonywania usług ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci cyfrowej. Dane z rejestracji będą 
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dostępne dla Zamawiającego on – line. 

w § 4 ust. 5 lit. c winno być: 

Zamawiający wykreśla zapis. 

Automatycznie numeracja w treści umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) ulega zmianie.  

 

Zamawiający zmienia odpowiednio zapis załącznika nr 7 do SIWZ. 

w rozdz. III ust. 3 jest: 

Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia elektronicznego systemu służącego rejestracji obecności 

pracowników ochrony i czasu wykonywania usług ochrony wraz z archiwizacją danych w postaci 

cyfrowej. Dane z rejestracji będą dostępne dla Zamawiającego on – line. 

w rozdz. III ust. 3 winno być: 

Zamawiający wykreśla zapis. 

Automatycznie numeracja w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do 

SIWZ) ulega zmianie.  

 

Zamawiający zmienia odpowiednio zapis załącznika nr 7 do SIWZ. 

w rozdz. III ust. 4 jest: 

Zamawiający powinien mieć możliwość bieżącego monitorowania on-line rejestracji obchodów 

pracowników ochrony, a także możliwość podglądu zapisu rejestracji w dowolnym czasie i dowolnym 

miejscu. 

w rozdz. III ust. 4 winno być: 

Zamawiający wykreśla zapis. 

Automatycznie numeracja w treści szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 7 do 

SIWZ) ulega zmianie.  

 

Pytanie nr 4: 
W załączniku nr 7 „Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia” w rozdziale III ust. 11 Zamawiający 

wymaga od wykonawcy wyposażenia pracowników ochrony w cyt. „... oraz ustawowo przewidziane 

środki przymusu bezpośredniego”. 

Co Zamawiający uznaje za ustawowe środki przymusu bezpośredniego i jakie, z katalogu środków 

przymusu, dostępnych licencjonowanym pracownikom ochrony, dopuszcza się na wyposażeniu 

w obiekcie Zamawiającego (kajdanki, pałka wielofunkcyjna, pies ochronny, paralizator elektryczny, broń 

gazowa, ręczne miotacze gazu, broń palna)? 

 

Odpowiedź nr 4:  
Zamawiający dopuszcza wyposażenie licencjonowanych pracowników ochrony na terenie obiektu 

w każdego rodzaju ustawowo dopuszczone środki przymusu bezpośredniego z wyjątkiem broni palnej, 

broni gazowej oraz psa ochronnego. 



 

 

_____________________ 

 

 

Pytanie nr 5: 
Zamawiający w załączniku nr 6 do SIWZ – Umowa w § 6 ust. 3 lit. f zagwarantował sobie prawo do 

jednostronnego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku cyt. „gdy wnioski, 

postulaty i uwagi Zamawiającego, mające wpływ na bezpieczeństwo chronionych obiektów nie są 

realizowane przez Wykonawcę”. 

Z uwagi na otwarty i enigmatyczny zapis (wnioski, postulaty, uwagi) prosimy o doprecyzowanie 

i określenie katalogu spraw, które Zamawiający może wnosić w formie wniosków, postulatów, uwag. 

 

Odpowiedź nr 5:  
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 

wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych w razie naruszenia przez Wykonawcę 

postanowień Umowy, a w szczególności gdy wnioski, postulaty i uwagi Zamawiającego, mające wpływ 

na bezpieczeństwo chronionych obiektów nie są realizowane przez Wykonawcę. 

Zamawiający ma prawo do zgłaszania wniosków, postulatów i uwagi dotyczących nienależytego 

wywiązywania się Wykonawcy z wymagań, wytycznych oraz obowiązków określonych przez 

Zamawiającego w SIWZ. 

 

Ponadto Zamawiający zmienia treść rozdz. XIX SIWZ (Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać 

dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego) od pkt 11 

i kolejne w następujący sposób:  

 11. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu, nie 

później niż w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania, wykaz wszystkich osób (nie 

mniej niż 3) odpowiedzialnych za realizację przedmiotowego zamówienia. Osoby wskazane przez 

Wykonawcę muszą być zatrudnione u Wykonawcy na pełnym etacie oraz posiadać licencję 

pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia oraz co najmniej 2 letnie udokumentowane 

doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i dozoru osób i mienia. Ponadto 

Wykonawca będzie zobowiązanych w powyższym terminie dostarczyć Zamawiającemu kopie 

licencji pracownika ochrony fizycznej pierwszego stopnia wraz z dokumentami, z których będzie 

wynikać co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i dozoru 

osób i mienia, wszystkich osób wskazanych w wykazie.  

 12. Nie wypełnienie przez Wykonawcę zapisów, o których mowa w pkt 8 – 11 nn. rozdziału będzie 

równoznaczne ze spełnieniem przesłanek z art. 46 ust. 5 pkt 3 ustawy (zawarcie Umowy w 

sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) 

i skutkować będzie zatrzymaniem wadium. 

 13. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez 



 

 

_____________________ 

 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba  że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  
 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 05.03.2013 roku. 

W związku z powyższym rozdz. XV pkt 1 i 3 SIWZ (Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert) 

otrzymują brzmienie: 

 

1. Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, Os. 1000-

lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie do dnia 05.03.2013r. do godz. 13:30. 

Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostaną  

niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania.  

3. Otwarcie ofert nastąpi w tymczasowej siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, Os. 1000-

lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, Biuro Dyrektora dnia 05.03.2013r. o godz. 14:00.  

 
 
Zamawiający zamieścił zmianę treści ogłoszenia nr 68684-2013 z dnia 19.02.2013 r. w Biuletynie 

Zamówień Publicznych w dniu 25.02.2013 r. pod numerem 29643-2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:  

1. Zmodyfikowana treść załącznika nr 1 do SIWZ (Formularz oferty).  

Otrzymują:  

1. http://www.bip.wck.org.pl/ 

2. a / a. 
 


