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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą: Usługa ochrony osób i mienia – Kochcice.
Ogłoszenie nr 529354-N-2020 z dnia 2020-04-03 r.

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
modyfikuje SIWZ w następujący sposób:

- Zamawiający modyfikuje część II pkt 3 tiret 4 załącznika nr 4 do SIWZ, zastępując zapis:
„• Obok stawów, Pawilonu B do furtki wyjściowej na wprost ul. XX- Lecia PRL. Następnie
przez park powraca do budynku głównego”

zapisem:

„• Obok stawów, Pawilonu B do furtki wyjściowej na wprost ul. Wspólnej. Następnie przez
park powraca do budynku głównego”.

- Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ, dodając w część II pkt od 16 do 19
o następującej treści: „16. Zamykanie po godz. 22.00 i otwieranie o godz. 05.00, bramy
głównej wjazdowej i bocznych furtek.
17.  Zamykanie po godz.  22.00 dwóch wejść do pawilonu mieszkalnego po uprzednim
sprawdzeniu klatek schodowych i piwnicy na obecność osób niebędących lokatorami.
18. Zapalanie i gaszenie oświetlenia parku.”
19. Obsługa centrali p.pożarowej i postępowanie zgodnie z instrukcją. 

-W SIWZ w pkt 13 zamawiający zastępuje zapis:  

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  w  budynku  administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 14/04/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 14/04/2020 r., do godz. 11:30.....]



zapisem:

[...13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Miejsce i termin składania ofert: 

a)  miejsce  składania  ofert:  sekretariat  zamawiającego  w  budynku  administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin składania ofert: do dnia 16/04/2020 r., do godz. 09:00.

13.2. Miejsce i termin otwarcia ofert: 

a)  miejsce  otwarcia  ofert:  biblioteka  zamawiającego  na  w  budynku  administracji,
przy ul. Bytomska 62 w Piekarach Śląskich, 

b) termin otwarcia ofert: w dniu 16/04/2020 r., o godz. 11:30.....]

Przedłużeniu na dzień 16.04.2020 r., ulega termin składania i otwarcia ofert. Godziny skła-
dania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z poważaniem


