
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115404-2014 z dnia 2014-04-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wejherowo

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony dla Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie z

podziałem na części: Zadanie 1- całodobowa ochrona oraz dozór osób i mienia w budynku Filharmonii Kaszubskiej -

Wejherowskie...

Termin składania ofert: 2014-04-14

Numer ogłoszenia: 123232 - 2014; data zamieszczenia: 10.04.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 115404 - 2014 data 04.04.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Wejherowskie Centrum Kultury, ul. Jana III Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, woj. pomorskie, tel. 58

6722775, fax. 58 6721559.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.3.4).

W ogłoszeniu jest: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że

dysponuje: 1. dla zadania 1: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia

wydane, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - Rozdz. 5 (tekst jedn.: Dz.

U. 2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w

sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby

informacyjne - Dz. U. 2011 nr 183 poz. 1087. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej

3 osobami zatrudnionymi u Wykonawcy posiadającymi licencję pracownika ochrony fizycznej pierwszego

stopnia oraz co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony i

dozoru osób i mienia. 2. dla zadania 2: co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika ochrony

fizycznej drugiego stopnia do pełnienia funkcji nadzoru nad pracownikami ochrony i pełnienia roli

koordynatora działań zabezpieczających imprezę zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób

i mienia - Rozdz. 5 (tekst jedn.: Dz. U. 2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 marca 2009 r.

o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 611 z późn. zm) oraz rozporządzeniem

Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw

bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby informacyjne (Dz. U. 2011 nr 183 poz. 1087z późn. zm.) i

doświadczenie polegające na pełnieniu funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa w czasie co najmniej 5 imprez

masowych..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 2 2014-04-10 13:49



że dysponuje: 1. dla zadania 1: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które posiadają uprawnienia

wydane, na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - Rozdz. 5 (tekst jedn.: Dz.

U. 2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011 r. w

sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i służby

informacyjne - Dz. U. 2011 nr 183 poz. 1087. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował co najmniej

3 osobami zatrudnionymi u Wykonawcy posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony

fizycznej oraz co najmniej 2 letnie udokumentowane doświadczenie zawodowe w wykonywaniu usług ochrony

i dozoru osób i mienia. 2. dla zadania 2: co najmniej jedną osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej i uprawnienia do pełnienia roli kierownika do spraw bezpieczeństwa imprez

masowych zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia - Rozdz. 5 (tekst jedn.: Dz. U.

2005r., nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych

(tekst jedn.: Dz.U. 2013, poz. 611 z późn. zm) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2011

r. w sprawie wymogów, jakie powinni spełniać kierownik do spraw bezpieczeństwa, służby porządkowe i

służby informacyjne (Dz. U. 2011 nr 183 poz. 1087z późn. zm.) i doświadczenie polegające na pełnieniu

funkcji kierownika ds. bezpieczeństwa w czasie co najmniej 5 imprez masowych..

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

W ogłoszeniu jest: 14.04.2014 godzina 13:30, miejsce: Wejherowskiego Centrum Kultury, ul. Sobieskiego

255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie..

W ogłoszeniu powinno być: 15.04.2014 godzina 13:30, miejsce: Wejherowskiego Centrum Kultury, ul.

Sobieskiego 255, 84-200 Wejherowo, w Sekretariacie..
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