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Jaworzno, dnia 25.08.2008 r. 
 
 
 

Wykonawcy zainteresowani udziałem  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

 
 
 

Sprawa nr 20/2008/EZP/AP 
 
 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości 
pienięŜnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Zamawiający – Południowy 
Koncern Węglowy S.A. w Jaworznie, modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego sektorowego  
w trybie przetargu nieograniczonego na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie 
wartości pienięŜnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”  

Treść modyfikacji SIWZ stanowi załącznik nr 1 do niniejszego pisma. 

 
 
Załącznik nr 1  
Modyfikacja treści  SIWZ 
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Załącznik nr 1 
do pisma z dnia 25.08.2008 r. 

 
 

MODYFIKACJA TRE ŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 

 
 
 
 

Sprawa nr 20/2008/EZP/AP 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości 
pienięŜnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 
 

Zmianie ulegają następujące postanowienia SIWZ: 
 
I.  Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia: 
 
1)    Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt II. ppkt 1 lit. i) i lit. j) opisu przedmiotu 

zamówienia: 

było: 

„i)  bro ń palna bojowa krótka  -  10 szt. (5szt. ZG Sobieski, 5 szt. ZG Janina); 

  j) broń palna bojowa długa  -  pistolet maszynowy   -  1 szt. (1 szt. ZG Janina)” 

nowe brzmienie: 

„i)  bro ń palna bojowa krótka  -  12 szt. (6 szt. ZG Sobieski, 6 szt. ZG Janina); 

  j) broń palna bojowa długa  -  pistolet maszynowy   -  2 szt. (2 szt. ZG Janina)” 

 

2)   Zamawiający dokonuje zmiany zapisów w pkt III. ppkt 1.4. i pkt. IV. ppkt 1.5. opisu 
przedmiotu zamówienia 

było: 

„Nadzór i kontrola – dodatkowo Wykonawca zatrudni osobę do nadzoru realizacji umowy. Osoba ta 
pozostaje do dyspozycji Szefa Ochrony. Do dyspozycji kontrolującego Wykonawca pozostawia samochód 
osobowy, z którego korzysta Szef Ochrony, jego zastępcy i dowódcy zmian w celu kontroli: słuŜby, usług 
konwojowania”. 

nowe brzmienie: 

„Nadzór i kontrola – dodatkowo Wykonawca dysponował będzie osobą (spoza składu obsady 
realizowanych rodzajów słuŜb) do nadzoru realizacji umowy. Osoba ta pozostaje do dyspozycji Szefa 
Ochrony. Do dyspozycji kontrolującego Wykonawca pozostawia samochód osobowy, z którego korzysta 
Szef Ochrony, jego zastępcy i dowódcy zmian w celu kontroli: słuŜby, usług konwojowania”. 
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II.  Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy: 
 
1) Zamawiający usuwa z projektu umowy treść zapisów § 4 ust. 1 pkt 2: 

  „2) realizowania w zakresie zleconym przez Wojewodę zadań w zakresie militaryzacji (zgodnie  
z obowiązującymi aktami normatywno – prawnymi) oraz poniesienia ewentualnie związanych  
z tym kosztów , w tym między innymi na: 

a.) prace organizacyjno – mobilizacyjne (reklamacje pracowników ochrony, nadawanie 
przydziałów, prace planistyczne itp.), 

b.) koszty szkoleń obronnych, zakupu niezbędnego sprzętu techniczno –  wojskowego, jego 
magazynowania, konserwacji itd.), 

c.) ćwiczenia stanów osobowych, treningi itp.,”. 

2)  Zamawiający usuwa z projektu umowy treść zapisów § 4 ust. 1 pkt 13: 

„13). przedstawiania do akceptacji Szefa Ochrony Zamawiającego kandydatów do zatrudnienia  
w celu realizacji umowy”. 

 

 

 

 
 
 


