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Rybnik, dnia 19 czerwca 2020 r. 

 

                                                     

 

                                                                    Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

Nazwa postępowania: „Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz kompleksowej obsługi monitoringu 

wizyjnego przez kwalifikowane służby ochrony w wybranych obiektach należących  

do PGE Ekoserwis Sp. z o.o.” 

Numer postępowania: PGE Ekoserwis 18 / PN / 2020. 

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony  

 

 

I. OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT  

 

 Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do Ogłoszenia o zamówieniu oraz do Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia polegające na tym, że zmienia termin składania ofert                                                 

w ww. postępowaniu na dzień 26 czerwca 2020 r. na godzinę 11.00 oraz termin otwarcia ofert na dzień  

26 czerwca 2020 r. 

 

II. OGŁOSZENIE O TERMINIE DODATKOWEJ WIZJI LOKALNEJ 

 Zamawiający ogłasza dodatkową wizję lokalną, dla zainteresowanych Wykonawców w terminach                    

i lokalizacjach podanych poniżej: 

- Poniedziałek dnia 22.06.2020r. o godzinie 11:00 w Rybniku (PGE Ekoserwis: ul. Podmiejska 119 A – budynek 

administracyjny, zaplecze produkcyjne, ul. Podmiejska 67 – budynek administracyjny), 

-  Wtorek dnia 23.06.2020r. o godzinie 10:00 w Kamieniu k/Długołęki ul. Diamentowa 55. 

 

 

 



  
 

 
„Usługi bezpośredniej ochrony fizycznej oraz kompleksowej obsługi monitoringu wizyjnego przez kwalifikowane służby ochrony w wybranych obiektach należących  

do PGE Ekoserwis Sp. z o.o.” 
nr postępowania: PGE Ekoserwis 18 / PN / 2020 

 

 

III. ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Zamawiający postanawia, że: 

 

- punkt 5.2.1. otrzymuje brzmienie: „Aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert;” 

- punkt 5.2.2. otrzymuje brzmienie: „Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 

zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;” 

- punkt 5.2.4. otrzymuje brzmienie: „Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 

zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;” 

 

Pozostałe zapisy w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ pozostają bez zmian. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na dużą liczbę zapytań do SIWZ, odpowiedzi 

na przedmiotowe pytania zostaną opublikowane na stronie internetowej www.pgeekoserwis.pl,               

w zakładce przetargi, niezwłocznie po opracowaniu odpowiedzi na poszczególne zapytania. 
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