
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 23673-2016 z dnia 2016-03-07 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Gdańsk
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna ludzi i mienia świadczona zgodnie ze szczegółowym opisem
przedmiotu zamówienia stanowiącym część III SIWZ i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym
części II SIWZ. 2. W...
Termin składania ofert: 2016-03-15

Numer ogłoszenia: 57020 - 2016; data zamieszczenia: 14.03.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 23673 - 2016 data 07.03.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751 Gdańsk, woj. pomorskie, tel. 58 3018611,

fax. 58 3018453.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

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

W ogłoszeniu jest: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna warunek za

spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia co najmniej

następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia: - 7 (siedmioma) pracownikami

posiadającymi licencję pracownika ochrony I i/lub II stopnia i/lub legitymację kwalifikowanego pracownika

ochrony, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie

legitymacji pracowników ochrony, którzy: 1. posiadają sprawność fizyczną i psychiczną pozwalającą na pełne

wywiązanie się z przyjętych przez Wykonawcę obowiązków i zadań (w tym podejmowanie interwencji), 2.

posiadają przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe nie krótsze niż rok czasu w obsłudze systemów

zabezpieczenia technicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu alarmu pożarowego, alarmu

włamaniowego i TV dozorowej oraz poczty elektronicznej, 3. nie byli skazani za przestępstwa umyślne.

W ogłoszeniu powinno być: Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna

warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował przez cały okres realizacji zamówienia

co najmniej następującymi osobami, które będą brały udział w realizacji zamówienia: - 7 (siedmioma) osobami

posiadającymi wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, którzy: 1. posiadają sprawność

fizyczną i psychiczną pozwalającą na pełne wywiązanie się z przyjętych przez Wykonawcę obowiązków i zadań

(w tym podejmowanie interwencji), 2. posiadają przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe nie krótsze niż

rok czasu w obsłudze systemów zabezpieczenia technicznego ze szczególnym uwzględnieniem systemu alarmu

pożarowego, alarmu włamaniowego i TV dozorowej oraz poczty elektronicznej, 3. nie byli skazani za
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przestępstwa umyślne..

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

W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751

Gdańsk, Kancelaria, pokój 227.

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

21.03.2016 godzina 09:30, miejsce: Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, ul. Ołowianka 9-13, 80-751

Gdańsk, Kancelaria, pokój 227.

II.2) Tekst, który należy dodać:

Miejsce, w którym należy dodać tekst: IV.3).

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: § 12 ust. 1 lit. h: w przypadku powstania lub zmiany przepisów w

zakresie wysokości minimalnej stawki za każdą godzinę pracy, o wartość wynikającą z przedmiotowych

przepisów w przypadku, jeśli Wykonawca wykaże przedstawiając Zamawiającemu stosowne dokumenty, które

potwierdzą, iż w realizacji zamówienia biorą udział osoby pobierające wynagrodzenie według stawki nie

przekraczającej minimalnej stawki za każdą godzinę pracy ustalonej przedmiotowymi przepisami; zwiększenie

wynagrodzenia Wykonawcy nie może być większe niż, jego koszty wynikające z powstania lub zmiany

przedmiotowych przepisów..
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