
PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI 

 81-720 SOPOT, PLAC  ZDROJOWY 2, tel.: (+48 58) 551 06 21, fax: (+48 58) 551 32 62 
PL NIP 585-122-00-52, REGON 000277167 
 
              Sopot, dnia 04.06.2018  r. 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach 

Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego, 
położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych 

pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej 
Galerii Sztuki w Sopocie, znak:  PGS-US/01/2018 

 

Zamawiający niniejszym dokonuje zmiany treści Ogłoszenia. 

W pkt V, po ust. 2 dodaje się pkt 3 o treści: 

3. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji 

zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania tymi osobami, wg wzoru na zał. nr 3 do Ogłoszenia 

 

Jednocześnie, kolejne punkty uzyskują wartość chronologiczną. 

W związku ze zmianą numeracji, ust. 8-10 otrzymują brzmienie: 

8. W przypadku braku któregokolwiek dokumentu wymienionego w pkt 1-5, 7 lub jeśli 

złożone dokumenty będą niekompletne lub będą zawierały błędy lub będą budzić 

wskazane wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub 

poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że 

mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień, oferta 

wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

9. W przypadku braku odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 8 lub złożenia 

w wyniku wezwania dokumentów niekompletnych lub zawierających błędy lub będą budzących 

wskazane wątpliwości, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie 

odrzucona. 

10. Dokumenty wymienione w pkt 1, 4 i 5 muszą zostać złożone w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem. Dokumenty wymienione w pkt 2, 3 i 6 muszą zostać 
złożony w formie oryginału. Pełnomocnictwo musi zostać złożone, w formie oryginału, 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez mocodawcę lub w formie kopii 

potwierdzonej notarialnie. 
 

W związku z koniecznością udzielenia wyjaśnień na pytania złożone do treści Ogłoszenia oraz 
uwzględnienia w/w zmian w treści składanych ofert, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

ofert. 
Oferty należy złożyć do dnia 11 czerwca 2018 roku, do godz. 13.45. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 czerwca 2018 roku o godz. 14:00. 

 

 

Z poważaniem 

 

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki 

            Zbigniew Buski 


