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ZP/12-1/2020               Warszawa, dnia 28.02.2020 r.  
 
 

 
Do  

Wykonawców 

 
MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. Z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na : Usługa ochrony fizycznej  osób i mienia w Zakładach 

Opiekuńczo- Leczniczych wchodzących w skład Stołecznego Centrum Opiekuńczo- 

Leczniczego Sp. z o.o. w Warszawie. 

 

 

Stołeczne Centrum Opiekuńczo- Lecznicze Sp. z o.o. dokonuje modyfikacji treści SIWZ: 

ROZDZIAŁ VI ust. 1 pkt 7) 

 

Było: 

dokument potwierdzający dofinansowanie z  PFRON (jeśli dotyczy), 

Jest: 

dokument potwierdzający udzielenie ulg we wpłatach na PFRON (jeśli dotyczy), 

 

ROZDZIAŁ XIII ust. 3 pkt 2) 

Było: 

kryterium społeczne – posiadanie przez Wykonawcę dofinansowania ze środków 

Państwowego PFRON-u 

- znaczenie kryterium 20 % 

Sposób oceny ofert – ocena punktowa: oferta zawierająca dokument potwierdzający status 

zakładu pracy chronionej otrzyma 20 pkt. 

 

Dokument potwierdzający posiadanie dofinansowania PFRON należy złożyć w formie 

kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku ich nie 

złożenia wraz z ofertą, Zamawiający nie będzie wzywał do ich uzupełnienia i przyzna 

„0” punktów w odpowiednim kryterium. 
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Jest: 

kryterium społeczne – posiadanie przez Wykonawcę uprawnienia do wystawiania ulgi na 

PFRON 

- znaczenie kryterium 20 % 

 

Sposób oceny ofert – ocena punktowa: oferta zawierająca poświadczenie wystawiania 

ulgi otrzyma 20 pkt. 

 

Dokument potwierdzający posiadanie uprawnienia do wystawiania ulgi na PFRON, 

należy złożyć w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

W przypadku ich nie złożenia wraz z ofertą, Zamawiający nie będzie wzywał do ich 

uzupełnienia i przyzna „0” punktów w odpowiednim kryterium. 

Wykonawca do oferty zobowiązany jest dołączyć np: 

1) informację INF-1 stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra rodziny, pracy 

i polityki społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzorów miesięcznych i 

rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. 2018 poz. 1857); 

2) lub inny dokument poświadczający uprawnienie do wystawienia ulgi na PFRON. 

Wykonawca musi spełnić wymóg samodzielnie bez udziału podwykonawcy. 

 

 

 

Zatwierdził: 

Zarząd Spółki 

(podpisy na oryginale) 


