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ZMIANA TREŚCI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, 63-400 Ostrów 

Wielkopolski, ul. Wysocka 1b - zwany dalej zamawiającym, prowadzący, z zastosowaniem przepisów 
działu III rozdziału 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  
- Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami), postępowanie o udzielenie zamówienia 
na wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS 
w Ostrowie Wielkopolskim, mając na względzie obowiązek przeprowadzenia tego postępowania 
z zachowaniem zasad równego traktowania i konkurencji oraz przejrzystości, o których mowa 
w art. 138k powołanej już ustawy, zmienia treść Warunków zamówienia na usługi społeczne 
w następującym zakresie (dalej: WZNUS): 
1. § 3 ust. 3 pkt 2 WZNUS - otrzymuje brzmienie: 

„2) art 15 ust. 1 pkt 2 oraz art. 18 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  
- Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r. poz. 1020 
z późniejszymi zmianami);”, 

2. § 4 ust. 6 pkt 10 WZNUS - otrzymuje brzmienie: 
„10) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego, o którym mowa w art. 31a ustawy PZP lub innej zbliżonej do niego procedury 
konsultacyjnej;”, 

3. w § 4 ust. 6 WZNUS - po pkt. 10 dodaje się pkt. 11 - w brzmieniu: 
„11) nie przewiduje w zamówieniu możliwości skorzystania z prawa opcji.”, 

4. w § 8 WZNUS - po ust. 10 dodaje się ust. 10a i 10b - w brzmieniu: 
„10a. Zamawiający może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść WZNUS. 

Dokonaną zmianę treści WZNUS zamawiający udostępnia na stronie internetowej: www.zus.pl. 
Jeżeli zmiana treści WZNUS prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający 
przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji 
o niekompletnej procedurze lub sprostowania, które po jego opublikowaniu w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, zamieszcza na stronie internetowej: www.zus.pl. 

10b. Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, jeżeli uzna, że zmiany wprowadzone 
w treści WZNUS oraz/lub ogłoszeniu o zamówieniu bądź udzielone wyjaśnienia, wymagają 
dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian w ofertach. Informację o przedłużeniu terminu 
składania ofert, zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał WZNUS oraz 
zamieszcza na stronie internetowej: www.zus.pl.”, 

5. w § 14 WZNUS - po ust. 7 dodaje się ust. 8 - w brzmieniu: 
„8. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.”, 

6. skreśla się § 15 ust. 4 pkt 3 WZNUS, 
7. § 17 ust. 1 WZNUS - otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest przed wyznaczonym przez 
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zamawiającego terminem zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, do wniesienia 
zabezpieczenia należytego jej wykonania - w wysokości, stanowiącej równowartość 4 % (słownie: 
cztery procent) ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (ceny całkowitej zawierającej podatek 
VAT). Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy.”. 

 
Ponieważ wprowadzone zmiany nie wymagają dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian 

w ofertach, zarówno termin składania, jak również termin otwarcia ofert - nie ulegają 
(odpowiednio) przedłużeniu oraz przesunięciu. 


