Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony budynku połoŜonego
w Poznaniu przy, ul. Słowackiego 8, wraz z terenem przyległym.
Wasze pismo z dnia:

Znak:

Nasze pismo:
ZP.3432-61-04/09
l.dz.: ZP.KW-00417/09

Data:
30.11.2009 r.

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, iŜ, Zamawiający dokonał zmiany treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:
–

–

dotychczasowy zapis ust. 1 pkt 5 Rozdziału V SIWZ Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają
dostarczyć Wykonawcy:
„wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia (o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności. Do wykazu naleŜy załączyć kopie licencji II stopnia dla osoby organizującej i kierującej jednostką
organizacyjną Wykonawcy oraz licencji I stopnia dla pracowników ochrony skierowanych do realizacji
zamówienia.”;
zastępuję się zapisem:
„wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia (o treści zgodnej z załączonym do SIWZ wzorem), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie
czynności. Do wykazu naleŜy załączyć kopie licencji ochrony fizycznej II stopnia dla osoby organizującej
i kierującej jednostką organizacyjną Wykonawcy oraz licencji ochrony fizycznej co najmniej I stopnia oraz
aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upowaŜniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących
tajemnicę słuŜbową w rozumieniu ustawy o informacji niejawnych do klauzuli „zastrzeŜone” dla pracowników
ochrony skierowanych do realizacji zamówienia. Wymagane dokumenty winny być załączone dla wszystkich
osób wymienionych w wykazie”.

W związku z powyŜszą zmianą treści SIWZ oraz rozstrzygnięciem protestu (pismo nr ZP.3432-61-03/09 z dnia
30.11.2009 r.) przedłuŜeniu ulega termin składania i otwarcia ofert. Wyznaczone zostają nowe terminy:
− składania ofert – 07.12.2009 r. do godz. 11:00;
− otwarcia ofert – 07.12.2009 r. o godz. 11:05;
− wniesienia wadium – wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert,
tj. do dnia 07.12.2009 r., do godz. 11:00.
Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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