
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 68684-2013 z dnia 2013-02-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wejherowo

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i mienia w budynku

Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w Wejherowie wraz z

przyległym do obiektu terenem oraz...

Termin składania ofert: 2013-02-28

Numer ogłoszenia: 29643 - 2013; data zamieszczenia:  25.02.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  68684 - 2013 data 19.02.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

Wejherowskie Centrum Kultury, ul. 1000-lecia PP 15, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58 6722775, fax.

58 6721559.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć:

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.3).

W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i dozoru osób i

mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w

Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem oraz budynkiem trafostacji. Szacowana ilość godzin

świadczenia usługi w terminie realizacji zamówienia wynosi: 8736 godzin. 2. W ramach przedmiotowego

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełnić podstawowe wymagania stawiane przez Zamawiającego, a

w szczególności: posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności, w tym stały kontakt z

samochodem patrolowym lub grupą interwencyjną Wykonawcy oraz zapewnienie stałej możliwości wezwania

Policji; powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiedniej sprawności fizycznej,

intelektualnej i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz posiadających licencję pracownika ochrony

fizycznej; możliwość zastąpienia pracownika ochrony innym pracownikiem Wykonawcy na żądanie

Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca obowiązany będzie dokonać zmiany pracownika,

na innego spełniającego na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ; interwencja grupy patrolowej

(patrolu interwencyjnego) Wykonawcy 24 godz./dobę, na każde wezwanie pracownika ochrony lub

Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania; jednolite umundurowanie i posiadanie

identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia; posiadanie stacji

monitoringowej, zainstalowania bezprzewodowego systemu dozoru obchodów patrolujących. 3. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000
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euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 200 000 euro dla dostaw i usług..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi całodobowej ochrony i

dozoru osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego

255 w Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem oraz budynkiem trafostacji. Szacowana ilość godzin

świadczenia usługi w terminie realizacji zamówienia wynosi: 8836 godzin. 2. W ramach przedmiotowego

zamówienia Wykonawca zobowiązany jest spełnić podstawowe wymagania stawiane przez Zamawiającego, a

w szczególności: posiadanie przez pracowników ochrony środków łączności, w tym stały kontakt z

samochodem patrolowym lub grupą interwencyjną Wykonawcy oraz zapewnienie stałej możliwości wezwania

Policji; powierzenie realizacji zamówienia pracownikom ochrony o odpowiedniej sprawności fizycznej,

intelektualnej i zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz posiadających licencję pracownika ochrony

fizycznej; możliwość zastąpienia pracownika ochrony innym pracownikiem Wykonawcy na żądanie

Zamawiającego w uzasadnionych przypadkach. Wykonawca obowiązany będzie dokonać zmiany pracownika,

na innego spełniającego na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ; interwencja grupy patrolowej

(patrolu interwencyjnego) Wykonawcy 24 godz./dobę, na każde wezwanie pracownika ochrony lub

Zamawiającego, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od wezwania; jednolite umundurowanie i posiadanie

identyfikatorów przez pracowników ochrony realizujących zadanie ochrony mienia; posiadanie stacji

monitoringowej, zainstalowania bezprzewodowego systemu dozoru obchodów patrolujących. 3. Szczegółowy

opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Postępowanie prowadzone jest w trybie

przetargu nieograniczonego w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości szacunkowej powyżej 14 000

euro, lecz nieprzekraczającej kwoty 200 000 euro dla dostaw i usług..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4).

W ogłoszeniu jest:  1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych w art. 67

ust.1 pkt 6; 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te, które

stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. ochrony i dozoru osób i

mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w

Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem. W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający może

zlecić zabezpieczenie wewnętrznych imprez masowych w zakresie ustalonym przez Zamawiającego. 3.

Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego..

W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających przewidzianych

w art. 67 ust.1 pkt 6; 2. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jak te,

które stanowią przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ tj. ochrony i dozoru

osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskie Centrum Kultury przy ulicy Sobieskiego 255 w

Wejherowie wraz z przyległym do obiektu terenem. W ramach zamówienia uzupełniającego Zamawiający może

zlecić dodatkowe zabezpieczenie imprez wewnętrznych odbywających się na terenie obiektu w zakresie

ustalonym przez Zamawiającego. 3. Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego..

Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.4).

W ogłoszeniu jest:  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
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28.02.2013 godzina 13:30, miejsce: Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Wejherowskiego Centrum

Kultury, Os. 1000-lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie..

W ogłoszeniu powinno by ć: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

05.03.2013 godzina 13:30, miejsce: Oferty należy składać w tymczasowej siedzibie Wejherowskiego Centrum

Kultury, Os. 1000-lecia P.P. 15, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie..
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