
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 216585-2014 z dnia 2014-10-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

1. Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków połoŜonych w Poznaniu: CZĘŚĆ NR 1 - przy ul. Jackowskiego

18 oraz na terenie przyległym, CZĘŚĆ NR 2 - przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym. 2. Zamawiający

wymaga,...

Termin składania ofert: 2014-10-22

Numer ogłoszenia: 223219 - 2014; data zamieszczenia : 21.10.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  216585 - 2014 data 14.10.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8410500,

fax. 061 8480556.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale Ŝy zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  III.3.4).

W ogłoszeniu jest:  Zamawiający wymaga by: część nr 1: przedmiotową usługę świadczyły umundurowane

osoby legitymujące się licencją pracownika ochrony fizycznej min. I stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa

do klauzuli min. ZASTRZEśONE lub posiadające pisemne upowaŜnienie kierownika jednostki organizacyjnej

(Wykonawcy) dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEśONE jeŜeli nie posiadają one

poświadczenia bezpieczeństwa; oraz, by realizację zamówienia nadzorowali umundurowani dowódcy zmian

legitymujący się licencją pracownika ochrony fizycznej II stopnia z poświadczeniem bezpieczeństwa do klauzuli

min. ZASTRZEśONE lub posiadający pisemne upowaŜnienie kierownika jednostki organizacyjnej (Wykonawcy)

dopuszczające do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEśONE jeŜeli nie posiadają oni poświadczenia

bezpieczeństwa. Część nr 2: przedmiotową usługę świadczyły będą osoby legitymujące się licencją pracownika

ochrony I stopnia oraz, by organizacja pracy oraz kierowanie pracownikami, realizowana była przez pracownika

legitymującego się licencją pracownika ochrony II stopnia Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego

warunku, jeśli Wykonawca oświadczy, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

posiadają wymagane uprawnienia niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. Ocena spełnienia

przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno by ć: Zamawiający wymaga by w zakresie kaŜdej części przedmiotową usługę

świadczyły umundurowane osoby legitymujące się wpisem na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2014. poz. 1099.) i

ustawą z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.Ocena spełnienia
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przedmiotowego warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  Czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku przy: ul. Jackowskiego 18 wynosił max 7

minut od momentu zgłoszenia, ul. Słowackiego 8 wynosił max. 10 minut od momentu zgłoszenia.

W ogłoszeniu powinno by ć: Czas dojazdu grupy interwencyjnej do budynku przy: ul. Jackowskiego 18 wynosił

max 10 minut od momentu zgłoszenia, ul. Słowackiego 8 wynosił max. 15 minut od momentu zgłoszenia.

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.3).

W ogłoszeniu jest:  Część nr 1: Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający

przewidział i zawarł poniŜej, tj: a) Zmiany dotyczące zmniejszenia ilości filii Wydziału Komunikacji i Transportu w

przypadku ich likwidacji. b) MoŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Część nr 2: Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które

Zamawiający przewidział i zawarł poniŜej, t.j. moŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie

moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

W ogłoszeniu powinno by ć: Część nr 1: Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które

Zamawiający przewidział i zawarł poniŜej, tj: a) Zmiany dotyczące zmniejszenia ilości filii Wydziału Komunikacji i

Transportu w przypadku ich likwidacji. b) MoŜliwość zmian, korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) MoŜliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki

podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.

1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zasad podlegania ubezpieczeniom

społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub

zdrowotne. Część nr 2: Dopuszcza się nieistotne zmiany w umowie oraz te, które Zamawiający przewidział i

zawarł poniŜej, t.j. a) MoŜliwość zmian korzystnych dla Zamawiającego, których nie moŜna było przewidzieć w

chwili zawarcia umowy. b) MoŜliwość zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany: stawki podatku od towarów i

usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,

poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

II.2) Tekst, który nale Ŝy doda ć:

Miejsce, w którym nale Ŝy doda ć tekst:  IV.4.4).

Tekst, który nale Ŝy doda ć w ogłoszeniu:  Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 27.10.2014 r. do

godz. 12:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.
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