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Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI OGŁOSZENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, pn.: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 

Służewskiego Domu Kultury w Warszawie” 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Jana 

Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 

informuje, że na podstawie Rozdziału VIII ust. 11 Ogłoszenia dokonał zmiany treści Załącznika 

nr 1 do Ogłoszenia oraz Załącznika nr 6 do Ogłoszenia w następujący sposób: 

1) w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia – Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ) 

wprowadzono następujące zmiany treści: 

a) w części I zdanie pierwsze OPZ: 

Było: „Obiekt, który jest stałą siedzibą Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy, jest zlokalizowany w Warszawie przy ul. Jana 

Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa.” 

Jest: „Obiekt, który jest stałą siedzibą Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy 

Mokotów m.st. Warszawy (dalej także: Służewski Dom Kultury), jest 

zlokalizowany w Warszawie przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa.” 

b) w części II ust. 1 OPZ: 

Było: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób 

i mienia polegających na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej, 

stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych Zamawiającego oraz 

zapewnieniu doraźnie grupy interwencyjnej, w obiekcie, który jest siedzibą 

Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, położonym 

przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, wraz z przyległymi terenami, 

zwanym dalej „Obiektem”. Przez teren przyległy należy rozumieć chodniki wokół 

Domu Kultury, parking usytuowany przed Domem Kultury wzdłuż ulicy J.S. Bacha, 

tereny zieleni wokół obiektu, plac zabaw z ogrodem, Pagodę Japońską.” 
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Jest: „Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ochrony osób 

i mienia polegających na całodobowej, bezpośredniej ochronie fizycznej: stałej, 

stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych 

w elektronicznych systemach i urządzeniach alarmowych Zamawiającego oraz 

zapewnieniu doraźnie grupy interwencyjnej, w obiekcie, który jest siedzibą 

Służewskiego Domu Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, położonym 

przy ul. Jana Sebastiana Bacha 15 w Warszawie, wraz z przyległymi terenami, 

zwanym dalej „Obiektem”. Przez teren przyległy należy rozumieć chodniki wokół 

ww. obiektu, parking usytuowany przed ww. obiektem wzdłuż ulicy J.S. Bacha, 

tereny zieleni wokół obiektu, plac zabaw z ogrodem, Pagodę Japońską.” 

c) w części IV ust. 9 OPZ: 

Było: „Wykonawca w terminie 30 dni po podpisaniu Umowy przygotuje raport 

otwarcia, w którym zostanie zawarta ocena funkcjonowania systemu ochrony 

u Zamawiającego.” 

Jest: „Wykonawca w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia przedmiotu 

zamówienia przygotuje raport otwarcia, w którym zostanie zawarta ocena 

funkcjonowania systemu ochrony u Zamawiającego.” 

2) w Załączniku nr 6 do Ogłoszenia – Wzór umowy wprowadzono następujące zmiany 

treści: 

a) w pkt 1 na wstępie w komparycji Wzoru umowy: 

Było: „Służewskim Domem Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

pod numerem Dz.I.K.-V-2004, NIP: 5213308374, REGON: 015845616, zwanym 

dalej „Domem Kultury” lub „Zamawiającym”,” 

Jest: „.Służewskim Domem Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, 

z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, 

wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy 

pod numerem Dz.I.K.-V-2004, NIP: 5213308374, REGON: 015845616, zwanym 

dalej „Służewskim Domem Kultury” lub „Zamawiającym”,” 

b) w § 7 ust. 2 Wzoru umowy: 

Było: „Wykonawca w terminie 30 dni po podpisaniu Umowy przygotuje raport 

otwarcia, w którym zostanie zawarta ocena funkcjonowania systemu ochrony 

u Zamawiającego.” 

Jest: „Wykonawca w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Przedmiotu 

Umowy przygotuje raport otwarcia, w którym zostanie zawarta ocena 

funkcjonowania systemu ochrony u Zamawiającego.” 

c) w § 9 ust. 1 Wzoru umowy: 

Było: „Wykonawca opracuje niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 

30 dni od daty zawarcia Umowy Instrukcję Ochrony Obiektu i przedstawi ją 
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do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić 

ewentualne uwagi Zamawiającego, o ile nie są sprzeczne z Umową lub powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa. Ww. dokument zatwierdzony przez 

Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest zapoznanie z nią pracowników ochrony i umieszczenie 

go w miejscu widocznym na stanowisku pracy pracownika ochrony w Obiekcie.” 

Jest: „Wykonawca opracuje niezwłocznie, jednakże w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia rozpoczęcia świadczenia Przedmiotu Umowy, Instrukcję Ochrony 

Obiektu i przedstawi ją do zatwierdzenia Zamawiającemu. Wykonawca jest 

zobowiązany uwzględnić ewentualne uwagi Zamawiającego, o ile nie są sprzeczne 

z Umową lub powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Ww. dokument 

zatwierdzony przez Zamawiającego stanowić będzie integralną część Umowy. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest zapoznanie z nią pracowników ochrony 

i umieszczenie go w miejscu widocznym na stanowisku pracy pracownika ochrony 

w Obiekcie.” 

Powyższe zmiany są obowiązujące i muszą być uwzględnione przez Wykonawców przy 

sporządzaniu Oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że określony w Ogłoszeniu termin składania ofert 

i termin otwarcia ofert pozostają bez zmian. 


