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simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa 1156

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Silniki 1
Miejscowość: Poznań

Kod pocztowy: 61-325

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +48 618548-611

Osoba do kontaktów: Bożena Gałecka
E-mail: przetargi.31blot@sp.mil.pl

Faks: +48 618548-555

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.bip.mon.gov.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Ochrona fizyczna kompleksów wojskowych JW 1156
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w formie bezpośredniej, stałej ochrony fizycznej osób i mienia
na rzecz Jednostki Wojskowej 1156, w kompleksach wojskowych podzielonych na 4 pakiety
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot

Słownik główny
79710000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZP 48/X/12
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_AZS6
Dane referencyjne ogłoszenia: 2012-143197 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 203-334182 z dnia: 20/10/2012 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
16/10/2012 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
Punkt III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Punkt III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
wykonawców, w tym wymogi
zawodowego lub handlowego
związane z wpisem do rejestru
Informacje i formalności konieczne
handlowego Punkt IV.2.1) Kryteria do dokonania oceny spełniania
udzielenia zamówienia Punkt IV.3.4) wymogów: O udzielenie zamówienia
Termin składania ofert lub wniosków mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
o dopuszczenie do udziału w
a) spełniają warunki, dotyczące:
postępowaniu Punkt IV.3.8) Warunki — posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
otwarcia ofert
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania.
W tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy:
— posiadali ważną koncesję
wydaną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych i Administracji
na prowadzenie działalności w
zakresie usług ochrony osób i
mienia realizowanych w formie
bezpośredniej, stałej ochrony
fizycznej, (podstawa: art. 46 ust.
1 pkt.4 ustawy z dnia 2.7.2004r. o

Powinno być:
Punkt III.2.1) Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
handlowego
O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki, dotyczące:
posiadania uprawnień do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania ;
W tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawcy:
- posiadali ważną koncesję
wydaną przez Ministerstwo Spraw
Wewnętrznych
i Administracji na prowadzenie
działalności w zakresie usług
ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej, stałej
ochrony fizycznej, (podstawa: art.
46 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności
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swobodzie działalności gospodarczej gospodarczej Dz.U. Nr 173 poz.
Dz.U. Nr 173 poz. 1807z późn. zm.), 1807z późn. zm.)
— posiadali ważne świadectwo
posiadania wiedzy i doświadczenia:
bezpieczeństwa przemysłowego
W tym zakresie Zamawiający
min. I stopnia potwierdzające
wymaga, aby Wykonawcy:
zdolność do ochrony informacji
- wykazali, że wykonali lub wykonują
niejawnych o klauzuli min. POUFNE w okresie ostatnich trzech lat
(podstawa: art.54 i 55 ustawy z dnia przed upływem terminu składania
5.8.2010 roku o ochronie informacji ofert, a jeżeli okres prowadzenia
niejawnych Dz. U. z 2010r. Nr 182, działalności jest krótszy – w tym
poz. 1228 z późn. zm.)- dotyczy
okresie, należycie co najmniej 1
PAKIETU nr I oraz PAKIETU nr II,
usługę polegającą na bezpośredniej,
— posiadania wiedzy i
stałej ochronie fizycznej osób
doświadczenia:
i mienia wykonywanej przez co
W tym zakresie Zamawiający
najmniej 12 miesięcy o wartości
wymaga, aby Wykonawcy:
odpowiednio dla:
— wykazali, że wykonali lub
- PAKIETU nr I min. 2 000 000,00 zł
wykonują w okresie ostatnich trzech brutto każda,
lat przed upływem terminu składania - PAKIETU nr II min. 600 000,00 zł
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
brutto każda,
działalności jest krótszy – w tym
- PAKIETU nr III min. 1 000 000,00 zł
okresie, należycie co najmniej 1
brutto każda,
usługę polegającą na bezpośredniej, - PAKIETU nr IV min. 1 000 000,00 zł
stałej ochronie fizycznej osób i
brutto każda
mienia wykonywanej przez co
Uwaga
najmniej 12 miesięcy o wartości
Wykonawca może okazać się tym
odpowiednio dla:
samym doświadczeniem w zakresie
—— Pakietu nr I min. 2 000 000,00 każdego pakietu przy uwzględnieniu
PLN brutto każda,
wymaganej wartości brutto usługi w
—— Pakietu nr II min. 600 000,00 danym pakiecie.
PLN brutto każda,
dysponowania odpowiednim
—— Pakietu nr III min. 1 000 000,00 potencjałem technicznym oraz
PLN brutto każda,
osobami zdolnymi do wykonania
—— Pakietu nr IV min. 1 000 000,00 zamówienia;
PLN brutto każda.
W tym zakresie Zamawiający
Uwaga.
wymaga, aby:
Wykonawca może okazać się tym
- przedmiotową usługę realizowało
samym doświadczeniem w zakresie minimum:
każdego pakietu przy uwzględnieniu a) PAKIET I: 128 pracowników
wymaganej wartości brutto usługi w ochrony w tym: 116 wartowników, 12
danym pakiecie.
dowódców ochrony,;
— dysponowania odpowiednim
b) PAKIET II: 21 pracowników
potencjałem technicznym oraz
ochrony w tym: 18 wartowników, 3
osobami zdolnymi do wykonania
dowódców ochrony;
zamówienia.
c) PAKIET III: 45 pracowników
W tym zakresie Zamawiający
ochrony w tym: 42 wartowników, 3
wymaga, aby:
dowódców ochrony;
— przedmiotową usługę realizowało d) PAKIET IV: 60 pracowników
minimum:
ochrony w tym: 54 wartowników, 6
a) Pakiet I: 128 pracowników
dowódców ochrony;
ochrony w tym: 116 wartowników, 12 - pracownicy realizujący zamówienie
dowódców ochrony;
w zakresie bezpośredniej ochrony
fizycznej zobowiązani są posiadać
aktualne licencje min. I stopnia
pracowników ochrony fizycznej oraz
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b) Pakiet II: 21 pracowników ochrony licencje II stopnia dla dowódców
w tym: 18 wartowników, 3 dowódców ochrony;
ochrony;
- pracownicy realizujący zadania
c) Pakiet III: 45 pracowników
ochronne z bronią palną zobowiązani
ochrony w tym: 42 wartowników, 3 są posiadać pozwolenia na
dowódców ochrony;
posługiwanie się bronią palną z
d) Pakiet IV: 60 pracowników
celem posiadania broni „B”;
ochrony w tym: 54 wartowników, 6 - wszyscy pracownicy realizujący
dowódców ochrony;
zamówienie zobowiązani są
— pracownicy realizujący
posiadać aktualne poświadczenia
zamówienie w zakresie
bezpieczeństwa osobowego
bezpośredniej ochrony fizycznej
upoważniające do dostępu do
zobowiązani są posiadać aktualne informacji niejawnych o klauzulach w
licencje min. I stopnia pracowników poszczególnych pakietach:
ochrony fizycznej oraz licencje II
• pakiet I obiekty A i B min.
stopnia dla dowódców ochrony,
POUFNE wraz z zaświadczeniem
— pracownicy realizujący zadania o przeszkoleniu z zakresu ochrony
ochronne z bronią palną zobowiązani informacji niejawnych;
są posiadać pozwolenia na
• pakiet I obiekty C, D ,E i F min.
posługiwanie się bronią palną z
ZASTRZEŻONE, bądź pisemne
celem posiadania broni „B”,
upoważnienie kierownika jednostki
— wszyscy pracownicy realizujący organizacyjnej Wykonawcy do
zamówienie zobowiązani są
dostępu do informacji niejawnych
posiadać aktualne poświadczenia
o klauzuli Zastrzeżone wraz z
bezpieczeństwa osobowego
zaświadczeniem o przeszkoleniu
upoważniające do dostępu do
z zakresu ochrony informacji
informacji niejawnych o klauzulach w niejawnych;
poszczególnych pakietach:
• pakiet II min. POUFNE wraz z
— pakiet I obiekty A i B min.
zaświadczeniem o przeszkoleniu
POUFNE wraz z zaświadczeniem
z zakresu ochrony informacji
o przeszkoleniu z zakresu ochrony niejawnych;
informacji niejawnych,
• pakiety III i IV min.
— pakiet I obiekty C, D,E i F min.
ZASTRZEŻONE, bądź pisemne
ZASTRZEŻONE, bądź pisemne
upoważnienie kierownika jednostki
upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej Wykonawcy do
organizacyjnej Wykonawcy do
dostępu do informacji niejawnych
dostępu do informacji niejawnych
o klauzuli Zastrzeżone wraz z
o klauzuli Zastrzeżone wraz z
zaświadczeniem o przeszkoleniu
zaświadczeniem o przeszkoleniu
z zakresu ochrony informacji
z zakresu ochrony informacji
niejawnych;
niejawnych,
sytuacji ekonomicznej i finansowej;
— pakiet II min. POUFNE wraz z
W tym zakresie Zamawiający nie
zaświadczeniem o przeszkoleniu
precyzuje żadnych wymagań,
z zakresu ochrony informacji
których spełnienie Wykonawca
niejawnych,
zobowiązany jest wykazać w sposób
— pakiety III i IV min.
szczególny na etapie składania ofert.
ZASTRZEŻONE, bądź pisemne
b) wykażą brak podstaw do
upoważnienie kierownika jednostki wykluczenia z powodu niespełnienia
organizacyjnej Wykonawcy do
warunków, o których
dostępu do informacji niejawnych
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo
o klauzuli Zastrzeżone wraz z
zamówień publicznych
zaświadczeniem o przeszkoleniu
Wykonawca może polegać na
z zakresu ochrony informacji
wiedzy i doświadczeniu, potencjale
niejawnych,
— sytuacji ekonomicznej i
finansowej.
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technicznym, osobach zdolnych
W tym zakresie Zamawiający nie
precyzuje żadnych wymagań,
do wykonania zamówienia lub
których spełnienie Wykonawca
zdolnościach finansowych innych
zobowiązany jest wykazać w sposób podmiotów, niezależnie od
szczególny na etapie składania ofert. charakteru prawnego łączących go z
b) wykażą brak podstaw do
nimi stosunków. Wykonawca w takiej
wykluczenia z powodu niespełnienia sytuacji zobowiązany jest udowodnić
warunków, o których mowa w art.
Zamawiającemu, iż będzie
24 ust.1 ustawy Prawo zamówień
dysponował zasobami niezbędnymi
publicznych
do realizacji zamówienia, w
Wykonawca może polegać na
szczególności przedstawiając w
wiedzy i doświadczeniu, potencjale tym celu pisemne zobowiązanie
technicznym, osobach zdolnych
tych podmiotów do oddania mu do
do wykonania zamówienia lub
dyspozycji niezbędnych zasobów
zdolnościach finansowych innych
na okres korzystania z nich przy
podmiotów, niezależnie od
wykonaniu zamówienia.
charakteru prawnego łączących go z Ocena spełniania warunków
nimi stosunków. Wykonawca w takiej określonych w punkcie 6
sytuacji zobowiązany jest udowodnić SIWZ nastąpi na podstawie
Zamawiającemu, iż będzie
przedstawionych przez Wykonawcę
dysponował zasobami niezbędnymi oświadczeń i dokumentów, o
do realizacji zamówienia, w
których mowa w punkcie 7 SIWZ na
szczególności przedstawiając w
zasadzie spełnia – nie spełnia.
tym celu pisemne zobowiązanie
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów,
tych podmiotów do oddania mu do jakie mają dostarczyć Wykonawcy
dyspozycji niezbędnych zasobów
w celu potwierdzenia spełnienia
na okres korzystania z nich przy
warunków udziału w postępowaniu
wykonaniu zamówienia.
(art. 36 ust. 1 pkt 6 uPzp) oraz
Ocena spełniania warunków
dokumentów składających się na
określonych w punkcie 6
ofertę.
SIWZ nastąpi na podstawie
7.1. Oferta musi zawierać:
przedstawionych przez Wykonawcę 7.1.1. wypełniony i podpisany
oświadczeń i dokumentów, o
formularz ofertowy z wykorzystaniem
których mowa w punkcie 7 SIWZ na wzoru – załącznik 1;
zasadzie spełnia – nie spełnia.
7.2. Wykonawca jest zobowiązany
7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, dołączyć do oferty:
jakie mają dostarczyć Wykonawcy a) oświadczenie o spełnianiu
w celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu o
warunków udziału w postępowaniu zamówienie publiczne,
(art. 36 ust. 1 pkt 6 uPzp) oraz
o których mowa w art. 22 ust. 1
dokumentów składających się na
ustawy Pzp – załącznik 2A;
ofertę.
b) oświadczenie o braku podstaw do
7.1.Oferta musi zawierać:
wykluczenia z powodu nie spełniania
— wypełniony i podpisany formularz warunków,
ofertowy z wykorzystaniem wzoru – o których mowa w art. 24 ust.1
załącznik 1.
ustawy Pzp - załącznik 2B;
7.2. Wykonawca jest zobowiązany c) aktualny odpis z właściwego
dołączyć do oferty:
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
a) oświadczenie o spełnianiu
wymagają wpisu do rejestru,
warunków udziału w postępowaniu w celu wykazania braku podstaw
o zamówienie publiczne, o których do wykluczenia w oparciu o art.
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony
załącznik 2A;
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
b) oświadczenie o braku podstaw do upływem terminu składania ofert,
wykluczenia z powodu nie spełniania
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warunków, o których mowa w art. 24 a w stosunku do osób fizycznych
ust.1 ustawy Pzp - załącznik 2B;
oświadczenia w zakresie art. 24 ust.
c) aktualny odpis z właściwego
1 pkt 2 ustawy;
rejestru, jeżeli odrębne przepisy
d) aktualne zaświadczenie
wymagają wpisu do rejestru, w
właściwego naczelnika urzędu
celu wykazania braku podstaw do
skarbowego potwierdzającego, że
wykluczenia w oparciu o art. 24
wykonawca nie zalega z opłacaniem
ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie podatków, lub zaświadczenia, że
wcześniej niż 6 miesięcy przed
uzyskał przewidziane prawem
upływem terminu składania ofert,
zwolnienie , odroczenie lub
a w stosunku do osób fizycznych
rozłożenie na raty zaległych
oświadczenia w zakresie art. 24 ust. płatności lub wstrzymanie w całości
1 pkt 2 ustawy;
wykonania decyzji właściwego
d) aktualne zaświadczenie
organu- wystawione nie wcześniej
właściwego naczelnika urzędu
niż 3 miesiące przed upływem
skarbowego potwierdzającego, że terminu składania ofert;
wykonawca nie zalega z opłacaniem e) aktualne zaświadczenie
podatków, lub zaświadczenia, że
właściwego oddziału Zakładu
uzyskał przewidziane prawem
Ubezpieczeń Społecznych lub
zwolnienie, odroczenie lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
rozłożenie na raty zaległych
Społecznego potwierdzającego, że
płatności lub wstrzymanie w całości wykonawca nie zalega
wykonania decyzji właściwego
z opłacaniem składek na
organu- wystawione nie wcześniej ubezpieczenia zdrowotne i
niż 3 miesiące przed upływem
społeczne , lub potwierdzenia,
terminu składania ofert;
że uzyskał przewidziane prawem
e) aktualne zaświadczenie
zwolnienie, odroczenie lub
właściwego oddziału Zakładu
rozłożenie na raty zaległych
Ubezpieczeń Społecznych lub
płatności lub wstrzymanie w całości
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
wykonania decyzji właściwego
Społecznego potwierdzającego, że organu- wystawione nie wcześniej
wykonawca nie zalega z opłacaniem niż 3 miesiące przed upływem
składek na ubezpieczenia zdrowotne terminu składania ofert;
i społeczne, lub potwierdzenia,
f) aktualną informację z Krajowego
że uzyskał przewidziane prawem
Rejestru Karnego w zakresie
zwolnienie, odroczenie lub
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
rozłożenie na raty zaległych
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
płatności lub wstrzymanie w całości 6 miesięcy przed upływem terminu
wykonania decyzji właściwego
składania ofert;
organu- wystawione nie wcześniej g) aktualną informację z Krajowego
niż 3 miesiące przed upływem
Rejestru Karnego w zakresie
terminu składania ofert;
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
f) aktualną informację z Krajowego ustawy, wystawioną nie wcześniej niż
Rejestru Karnego w zakresie
6 miesięcy przed upływem terminu
określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
składania ofert;
ustawy, wystawioną nie wcześniej niżh) ważną koncesję wydaną przez
6 miesięcy przed upływem terminu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
składania ofert;
i Administracji na prowadzenie
g) aktualną informację z Krajowego działalności w zakresie usług
Rejestru Karnego w zakresie
ochrony osób i mienia realizowanych
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
w formie bezpośredniej ochrony
ustawy, wystawioną nie wcześniej niżfizycznej.
6 miesięcy przed upływem terminu i) wykaz wykonanych, a w przypadku
składania ofert;
świadczeń okresowych lub ciągłych
h) ważną koncesję wydaną przez
również wykonywanych, usług
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ochrony fizycznej, w zakresie
i Administracji na prowadzenie
niezbędnym do wykazania spełnienia
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działalności w zakresie usług
warunku wiedzy i doświadczenia w
ochrony osób i mienia realizowanych okresie ostatnich trzech lat przed
w formie bezpośredniej ochrony
upływem terminu składania ofert, a
fizycznej.
jeżeli okres prowadzenia działalności
i) ważne świadectwo
jest krótszy – w tym okresie, należy
bezpieczeństwa przemysłowego min. wykazać co najmniej 1 usługę
I stopnia potwierdzające zdolność
bezpośredniej, stałej ochrony
do ochrony informacji niejawnych
fizycznej osób i mienia wykonywanej
o klauzuli min. POUFNE - dotyczy przez co najmniej 12 miesięcy o
PAKIETU NR 1 oraz PAKIETU NR II; wartości brutto min. dla:
j) wykaz wykonanych, a w przypadku - PAKIETU nr I min. 2 000 000,00 zł
świadczeń okresowych lub ciągłych brutto każda,
również wykonywanych, usług
- PAKIETU nr II min. 600 000,00 zł
ochrony fizycznej, w zakresie
brutto każda,
niezbędnym do wykazania spełnienia - PAKIETU nr III min. 1 000 000,00 zł
warunku wiedzy i doświadczenia w brutto każda,
okresie ostatnich trzech lat przed
- PAKIETU nr IV min. 1 000 000,00 zł
upływem terminu składania ofert, a brutto każda
jeżeli okres prowadzenia działalności oraz należy załączyć dokument (np.
jest krótszy – w tym okresie, należy referencje, opinie) potwierdzający,
wykazać co najmniej 1 usługę
że ta usługa została wykonana
bezpośredniej, stałej ochrony
lub jest wykonywana należycie.
fizycznej osób i mienia wykonywanej Wykaz powinien zawierać przedmiot
przez co najmniej 12 miesięcy o
zamówienia, daty wykonania,
wartości brutto min. dla:
Odbiorców oraz wartość. Wzór
— Pakietu nr I min. 2 000 000,00
wykazu stanowi – załącznik nr
PLN brutto każda,
4A-4D ;
— Pakietu nr II min. 600 000,00 PLN j) oświadczenie, że osoby, które
brutto każda,
będą uczestniczyć w wykonywaniu
— Pakietu nr III min. 1 000 000,00 zamówienia posiadają wymagane
PLN brutto każda,
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają
— Pakietu nr IV min. 1 000 000,00 obowiązek posiadania takich
PLN brutto każda oraz należy
uprawnień - załącznik nr 5A-5D
załączyć dokument (np. referencje, 7.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując
opinie) potwierdzający, że ta
spełnianie warunków, o których
usługa została wykonana lub jest
mowa w art. 22 ust.1
wykonywana należycie. Wykaz
ustawy Pzp polega na zasobach
powinien zawierać przedmiot
innych podmiotów na zasadach
zamówienia, daty wykonania,
określonych w art. 26
Odbiorców oraz wartość. Wzór
ust.2b ustawy Pzp, a podmioty te
wykazu stanowi – załącznik nr
będą brały udział w realizacji części
4A-4D.
zamówienia,
k) oświadczenie, że osoby, które
zamawiający żąda od Wykonawcy
będą uczestniczyć w wykonywaniu przedstawienia w odniesieniu do tych
zamówienia posiadają wymagane
podmiotów
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają dokumentów wymaganych w punkcie
obowiązek posiadania takich
7.2.b treści SIWZ tj.: oświadczenia o
uprawnień - załącznik nr 5A-5D
braku
7.3. Jeżeli Wykonawca, wykazując podstaw do wykluczenia z powodu
spełnianie warunków, o których
nie spełniania warunków, o których
mowa w art. 22 ust.1 ustawy
mowa w art. 24
Pzp polega na zasobach innych
ust.1 ustawy Pzp.
podmiotów na zasadach określonych
w art. 26 ust.2b ustawy Pzp, a
podmioty te będą brały udział
w realizacji części zamówienia,
zamawiający żąda od Wykonawcy
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przedstawienia w odniesieniu
do tych podmiotów dokumentów
wymaganych w punkcie 7.2.b treści
SIWZ tj.: oświadczenia o braku
podstaw do wykluczenia z powodu
nie spełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
7.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
składa dokumenty zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r.w
sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
7.4.1 Jeżeli, w przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, z
tym, że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
7.4.2. Jeżeli Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zamiast dokumentów
wymienionych w punkcie 7.2 c) - g)
niniejszej SIWZ składa odpowiednio:
a) w zakresie wymaganych
dokumentów w punkcie 7.2.
c),d),e),g) SIWZ – dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce

7.4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, składa dokumenty zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów
z dnia 30 grudnia 2009r.w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może
żądać zamawiający
od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane.
7.4.1.Jeżeli, w przypadku
Wykonawcy mającego siedzibę
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy,
mają miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego
albo administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt
5-8 ustawy Pzp, wystawione
nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert,
z tym, że w przypadku gdy w miejscu
zamieszkania tych osób nie wydaje
się takich zaświadczeń - zastępuje
się je dokumentem zawierającym
oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób.
7.4.2 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamiast dokumentów wymienionych
w punkcie 7.2 c) - g) niniejszej SIWZ
składa odpowiednio:
a) w zakresie wymaganych
dokumentów w punkcie 7.2.
c),d),e),g) SIWZ – dokument lub
dokumenty wystawione w kraju,
w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzające
odpowiednio, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
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zamieszkania potwierdzające
nie zalega z uiszczaniem podatków ,
odpowiednio, że:
opłat, składek na ubezpieczenie
— nie otwarto jego likwidacji ani nie społeczne
ogłoszono upadłości wystawiony
i zdrowotne albo, że uzyskał
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed przewidziane prawem zwolnienie,
upływem terminu składania ofert,
odroczenie lub rozłożenie na raty
— nie zalega z uiszczaniem
zaległych płatności lub wstrzymanie
podatków, opłat, składek na
w całości wykonania decyzji
ubezpieczenie społeczne i
właściwego organu wystawiony
zdrowotne albo, że uzyskał
nie wcześniej niż 3 miesiące przed
przewidziane prawem zwolnienie,
upływem terminu składania ofert;
odroczenie lub rozłożenie na raty
nie orzeczono wobec niego zakazu
zaległych płatności lub wstrzymanie ubiegania się o zamówienie
w całości wykonania decyzji
wystawiony nie wcześniej niż 6
właściwego organu wystawiony
miesięcy przed upływem terminu
nie wcześniej niż 3 miesiące przed składania ofert;
upływem terminu składania ofert,
b) w zakresie punktu 7.2. f) SIWZ
— nie orzeczono wobec niego
Wykonawca składa zaświadczenie
zakazu ubiegania się o zamówienie właściwego organu sądowego
wystawiony nie wcześniej niż 6
lub administracyjnego miejsca
miesięcy przed upływem terminu
zamieszkania albo zamieszkania
składania ofert.
osoby, której dokumenty dotyczą,
b)w zakresie punktu 7.2. f) SIWZ
w zakresie określonym w art. 24
Wykonawca składa zaświadczenie ust.1 pkt 4-8 ustawy wystawiony
właściwego organu sądowego
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
lub administracyjnego miejsca
upływem terminu składania ofert.
zamieszkania albo zamieszkania
7.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą,
osoby lub w kraju, w którym
w zakresie określonym w art. 24
wykonawca ma siedzibę lub miejsce
ust.1 pkt 4-8 ustawy wystawiony
zamieszkania, nie wydaje się
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokumentów o których mowa
upływem terminu składania ofert.
w pkt. 7.2 c)-g), zastępuje się
7.4.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania je dokumentem zawierającym
osoby lub w kraju, w którym
oświadczenie złożone przed
wykonawca ma siedzibę lub miejsce notariuszem, właściwym organem
zamieszkania, nie wydaje się
sądowym, administracyjnym albo
dokumentów o których mowa
organem samorządu zawodowego
w pkt. 7.2 c)-g), zastępuje się
lub gospodarczego odpowiednio
je dokumentem zawierającym
miejsca zamieszkania osoby lub
oświadczenie złożone przed
kraju, w którym wykonawca ma
notariuszem, właściwym organem
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
sądowym, administracyjnym albo
Punkt IV.2.1) Kryteria udzielenia
organem samorządu zawodowego zamówienia cena 100%
lub gospodarczego odpowiednio
Punkt IV.3.4) Termin składania ofert
miejsca zamieszkania osoby lub
lub wniosków o dopuszczenie do
kraju, w którym wykonawca ma
udziału w postępowaniu
siedzibę lub miejsce zamieszkania. 19.11.2012r. - 11:00
Punkt IV.2.1) Kryteria udzielenia
Punkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
zamówienia
19.11.2012r. - 11:15
IV.2.1)Kryteria udzielenia
zamówienia
Oferta najkorzystniejsza
ekonomicznie z uwzględnieniem
kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena. Waga 80
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2. posiadanie ważnych certyfikatów
systemu jakości AQAP w
zakresie ochrony osób i mienia
w formie bezpośredniej, stałej
ochrony fizycznej oraz w zakresie
projektowania i wykonywania
kompleksowych usług w
zakresie technicznych systemów
zabezpieczeń oraz monitorowania
systemów alarmowych. Waga 20
Punkt IV.3.4) Termin składania ofert
lub wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
6.11.2012 - 11:00
Data: 6.11.2012 - 11:00
Punkt IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2012 - 11:15

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
06/11/2012
IV.3.4)Termin składania ofert lub
(dd/mm/rrrr)
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu IV.3.8)Warunki
otwarcia ofert

Powinno być:
19/11/2012
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/11/2012 (dd/mm/rrrr) - ID:2012-153137

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

12 / 12

