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Poznań:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 347934
Data: 21/11/2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 63127678800000, ul. ul. Jackowskiego  18,
60509   Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 618 410 500, e-mail zp@powiat.poznan.pl, faks
618 480 556.
Adres strony internetowej (url): www.bip.powiat.poznan.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wyznaczony zostaje nowy termin składania ofert - 30.11.2016
r.,godz. 12:00. Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:

Ogłoszenia powiązane:
Ogłoszenie nr 347934-2016 z dnia 21-11-2016 - Poznań
Świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków położonych w Poznaniu: CZĘŚĆ NR 1 – przy ul. Jackowskieg
o 18 oraz na terenie przyległym, CZĘŚĆ NR 2 – przy ul. Słowackiego 8 oraz na terenie przyległym...
Termin składania ofert/wniosków: 29-11-2016

Ogłoszenie http://bzp.uzp.gov.pl/Out/Browser.aspx?id=94e972b5-9f60-41be-8222...
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Numer sekcji: III
Punkt: 5.1)
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 1 i 2: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz
załączeniem dowodów określających, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; Przy czym
dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
a jeżeli z uzasadnionej przyczyny obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu. Część nr 1: oświadczenie Wykonawcy, że: dysponuje min trzema grupami
interwencyjnymi na terenie miasta Poznania, w tym minimum jedną własną grupę interwencyjną na terenie
miasta Poznania przewożącą dokumenty i pieniądze oraz, że dysponuje minimum dwoma grupami na terenie
miasta Poznania do interwencji w sytuacji zagrożenia oraz że każda z grup składa się z min. dwóch
pracowników ochrony, wyposażonych w broń palną i środki przymusu bezpośredniego. Część nr 2:
oświadczenie Wykonawcy, że: posiada min. dwie grupy interwencyjne na terenie miasta Poznania, w tym co
najmniej jedną własną na terenie miasta Poznania. Każda z grup składać się będzie z min. dwóch
pracowników ochrony, wyposażonych w broń palną i środki przymusu bezpośredniego. Część nr 1 i 2:
oświadczenie Wykonawcy,że: do realizacji przedmiotu zamówienia wykorzystane zostaną środki przymusu
bezpośredniego określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. 2014.
poz. 1099.) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie szczegółowego trybu
działań pracowników ochrony (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 maja
2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2013r., poz. 628 ze zm.).
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