
  Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi całodobowej ochrony budynków położonych w Poznaniu przy ul. Jackowskiego 18, ul. Słowackiego 8  oraz na terenach przyległych do nich 
 Wasze pismo z dnia:   Znak:   Nasz znak:   Data:  ZP.272.00066.2016   22.11.2016 r. l.dz.: ZP.KW-00395/16      Działając na podstawie Art. 11c ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie wykazu oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 1 dodając zapis  w sekcji III.5.1), w brzmieniu:  „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 postepowaniu. 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.).”  W konsekwencji wprowadzonych zmian, zgodnie z art. 12a ust. 2 ustawy Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach. W związku z dokonanymi zmianami wyznaczone zostają nowe terminy: 

 składania ofert – 30.11.2016 r. do godz. 12:00; 
 otwarcia ofert – 30.11.2016 r. o godz. 12:15;  
 wniesienia wadium – 30.11.2016 r., do godz. 12:00. Pozostałe zapisy SIWZ wraz z miejscem składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.     
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