Piła, dnia 03.10.2016r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile : www.muzeum.pila.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
nad Notecią. Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 314600 – 2016 z dnia 28.09.2016r
Zmiany treści SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :
1. W rozdziale IV w pkt. 1 ppkt. 2) otrzymuje brzmienie :
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali lub nadal wykonują co najmniej
dwie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym co najmniej jednego obiektu
muzealnego o dużej powierzchni ochrony tj. min. 5 ha; trwających co najmniej jeden
rok każda, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu
wykonanych lub wykonywanych usług i dokumentów potwierdzających, że usługi te
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innego lub innych podmiotów,
niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W
takiej sytuacji wykonawca zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował
wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji prawo
korzystania z ich wiedzy i doświadczenia na okres realizacji zamówienia.
2. W rozdziale IV w pkt. 1 ppkt. 3) lit. b) otrzymuje brzmienie :
b) Pracownikami ochrony – min. 3 osoby, posiadającymi co najmniej roczny staż w
ochronie obiektów muzealnych, sprawnymi fizycznie ( posiadające aktualne tj.
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, badania
lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania usług ochroniarskich ), nie
posiadającymi ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką
uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonywanie usług ochroniarskich, posiadającymi
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzonej przez
Komendanta Głównego Policji ( potwierdzone legitymacją ).
Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego wykazu osób, na
zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca może polegać na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. W takiej sytuacji wykonawca
zobowiązany będzie udowodnić, iż będzie dysponował odpowiednimi osobami do
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realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji prawo korzystania z osób na okres realizacji zamówienia.
3. W rozdziale VIII pkt. 3 ppkt. 1) i 2) otrzymują brzmienie :
1) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane (w tym co najmniej jednego obiektu muzealnego o dużej powierzchni
ochrony tj. min. 5 ha ) oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, 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 o 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 wykonywanie powinny być
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia w
ochronie obiektów muzealnych i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Osoby sprawne fizycznie (
posiadające aktualne tj. wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, badania lekarskie potwierdzające zdolność do wykonywania usług
ochroniarskich ), nie posiadające ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą
inwalidzką )
4. W rozdziale XII pkt. 2 – w ramce powinno być :
nie otwierać przed dniem 11.10.2016r. godz. 10:15
5. W rozdziale XIII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :
1. Oferty należy składać do dnia 11.10.2016r. do godziny 10:00 w sekretariacie
Muzeum Okręgowego w Pile.
2. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 11.10.2016r. o godzinie 10:15 w Muzeum
Okręgowym w Pile. - sala narad.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile
Ziemowit Niedźwiecki
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