
Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie 

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin 

 

OSiR-ZP-03/2021 

ZMIANA SPECYFIKACJI 

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

/zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi/  

 

Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływalni oraz 

w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 

wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych. 

Wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż równowartość kwoty 750 000 euro, nie 

mniejsza jednak niż równowartość kwoty 130 000 zł złotych. 

 

Zgodnie z art. 286 ust. 1 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

16.12.2021 roku.  

 

PRZED ZMIANĄ: 

XVII. pkt 1 SWZ - Ofertę należy złożyć poprzez miniportal.uzp.gov.pl do dnia 24.12.2021 do godziny 

10:00 

PO ZMIANIE: 

XVII pkt. 1 SWZ - Ofertę należy złożyć poprzez miniportal.uzp.gov.pl do dnia 30.12.2021 do godziny 

10:00 

 

PRZED ZMIANĄ: 

XVII pkt. 3 SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.12.2021 o godzinie 11:00  

PO ZMIANIE: 

XVII pkt. 3 SWZ - Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.12.2021 o godzinie 11:00  

 

 

PRZED ZMIANĄ: 

XVI. pkt 1. SWZ – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. 23.01.2022. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

PO ZMIANIE: 

XVI. pkt 1. SWZ – Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. 29.01.2022. Bieg terminu 

związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 



Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie 

ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin 

 

 

PRZED ZMIANĄ: 

II. pkt 3 SWZ - Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający nie przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

PO ZMIANIE: 

II. pkt 3 SWZ - Zgodnie z art. 310 pkt 1 pzp Zamawiający przewiduje możliwości unieważnienia 

przedmiotowego postępowania, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 

 

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i są wiążące pry składaniu ofert. 

 

         Zatwierdził 

Krzysztof Gawara 

 

 

 


