
Zamawiający:  Instytut Archeologii i Etnologii PAN, 00-140 Warszawa Al. Solidarności 105 

 

 
MODYFIKACJA   

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  

na świadczenie usługi polegającej na ochronie fizycznej osób, mienia i terenu Instytutu  
z równoczesnym świadczeniem usługi recepcyjnej w Instytucie Archeologii i Etnologii 
Polskiej Akademii Nauk w Warszawie   

 

Znak sprawy: ZUSP- 1/IAEPAN/20 

 

A. W związku z pytaniem skierowanym przez ubiegającego się Wykonawcę skierowanym do 
Zamawiającego z dnia 16 czerwca 2020 r. Zamawiający modyfikuje Ogłoszenie o 
zamówieniu w następującym zakresie: 

 
1. Zmianie ulega punkt 7 podpunkt 7.2. ust. 2) Ogłoszenia, który przyjmuje nowe 

brzmienie w postaci: 
 
„Wykonawca w zakresie usług ochrony musi posiadać Koncesję Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, określającą zakres i formę prowadzenia usług ochrony 

osób i mienia (potwierdzającą, iż wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w 

zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia będących przedmiotem 

zamówienia)”.  

2. Zmianie ulega punkt 7 podpunkt 7.2. ust. 6) lit. f) Ogłoszenia, który przyjmuje nowe 
brzmienie w postaci: 
 

„Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającą zakres i formę 

prowadzenia usług ochrony osób i mienia (potwierdzającą, iż wykonawca spełnia 
określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia 
będących przedmiotem zamówienia)”.  

 
 

3. Zmianie ulega punkt w  Załączniku Nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu „Wzór oferty” – 
w wykazie załączników do oferty – pkt. 8), który przyjmuje nowe brzmienie w postaci: 
„Koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, określającą zakres i formę 
prowadzenia usług ochrony osób i mienia (potwierdzającą, iż wykonawca spełnia 
określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia 
będących przedmiotem zamówienia)”.  

 
 
B. W związku ze zmianą opisaną w pod lit. A powyżej Zamawiający modyfikuje treść 

Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:  
 

1. zmianie ulega punkt 11. Ogłoszenia, który przyjmuje nowe brzmienie w 
postaci: 

 
„W celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z obiektami 
Zamawiającego, położonymi w Warszawie przy Al. Solidarności 105, 
Zamawiający umożliwia Wykonawcom odbycie wizji lokalnej (wraz z jej 



pisemnym potwierdzeniem) w dniu 22.06.2020 r. w godz. 11.00 – 14.00 po 
uprzednim umówieniu się z osoba upoważnioną – p. Grażyną Paruszewską - 
Wysińską, tel. kom.: 667 333 602.” 
 

2. zmianie ulega punkt 13. podpunkt 13.1. Ogłoszenia, który przyjmuje nowe 
brzmienie w postaci: 

 

„ Ofertę należy złożyć/przesłać:  

 Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, 
 w nieprzekraczalnym terminie: do dn. 24 czerwca 2020 r. do godz. 12.15, pokój Nr 9.” 
 

3. zmianie ulega punkt 13. podpunkt 13.2. Ogłoszenia, który przyjmuje nowe 
brzmienie w postaci: 

 
„13.2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonych przed otwarciem 
kopercie. Kopertę należy opisać następująco: 

 „ZUSP- 1/IAEPAN/20 Oferta na usługę ochrony. 
 Nie otwierać przed dniem 24 czerwca 2020 r. przed godz. 12.30” 

 

4. zmianie ulega punkt 14 Ogłoszenia, który przyjmuje nowe brzmienie w postaci: 
 

„Otwarcie ofert nastąpi w:  

Instytut Archeologii i Etnologii PAN 

Al. Solidarności 105, 00-140 Warszawa, w dniu 24 czerwca 2020 r.  
o godz.12.30” 

 
 

 
 

Warszawa dn. 19 czerwca 2020 r.                                                     
                     
 

 


