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Toruń, dnia 24 stycznia 2018 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Urbitor Spółka z o.o. 

ul. B. Chrobrego 105/107  

87-100 Toruń  

 

tel. (56) 669 43 01 

fax (56) 660 48 20 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

 

Znak sprawy: DS/ZP01/2018 

 

 

Zmiana Nr 1 treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną 
 

 

Dotyczy: procedury o udzielenie zamówienia na usługę ochrony osób i mienia  

w obiektach zarządzanych przez Urbitor Spółka z o.o.   

 

W związku z wyjaśnieniami udzielonymi na pytania Wykonawców, Zamawiający 

działając na podstawie rozdziału VI ust. 6 Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną, 

zwanego dalej Ogłoszeniem, wydłuża termin składania ofert do dnia 30 stycznia 2018 r. 

do godziny 12 
00 

i dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w następującym zakresie:  

 

 

1) rozdział I  - Termin wykonania zamówienia na usługi społeczne otrzymuje brzmienie: 

 „Termin realizacji zamówienia: od 12 lutego 2018 r. godz. 6
00

 do 02 stycznia 2019 r. 

godz. 6
00

 .”; 

2) w rozdziale XI - Opis sposobu przygotowywania ofert ust. 18 otrzymuje brzmienie: 

„18. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego  

i oznakować w następujący sposób:  

„Oferta 

Usługa ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor  

Spółka z o.o. Nie otwierać przed dniem 30 stycznia 2018 r. godz. 12:15” 

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.”; 

3) w rozdziale XII - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: 

 a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Oferty należy złożyć do dnia 30 stycznia 2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie 

Zamawiającego – pokój nr 2 sekretariat (I piętro).”; 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie 

Zamawiającego – w pokoju nr 17 sala konferencyjna. Otwarcie ofert jest jawne.”; 

4) w załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 

a) w pkt I.1. zdania pod tabelą otrzymują brzmienie: 
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„Osoby pełniące obowiązki ochrony na terenie Dworca nie mogą posiadać ograniczeń 

funkcji psychomotorycznych. Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli wpisani na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony.”, 

b) w pkt I.2. po zdaniu pierwszym dodaje się zdanie w brzmieniu: „Zamawiający nie 

wymaga, aby pracownicy byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony.”, 

c) w pkt I.3. zdanie drugie otrzymuje brzmienie: „Zamawiający wymaga, aby 

pracownicy byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.”; 

5) Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia na usługi społeczne 

otrzymuje nowe brzmienie nadane załącznikiem do niniejszej zmiany Ogłoszenia.   

Pozostałe zapisy Ogłoszenia wraz z załącznikami pozostają bez zmian. 

 

Niniejsza zmiana treści Ogłoszenia stanowi jego integralną część i jest wiążąca dla 

wszystkich Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie. 

 

Zmiana Nr 1 treści Ogłoszenie udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego 

http://bip.urbitor.pl/ 

 

/-/ 

Wojciech Świtalski 

Prezes Zarządu Urbitor  Sp. z o.o. 

 

http://bip.urbitor.pl/

