
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 380132-2014 z dnia 2014-11-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Wrocław

1. Zadanie jest podzielenie na 2 etapy: Etap I - Czasopisma: Usługa konserwacji i digitalizacji - od momentu podpisania

umowy do 29 maja 2015 r. Etap II - Stare Druki Usługa konserwacji i digitalizacji - od momentu podpisania...

Termin składania ofert: 2014-12-02

Numer ogłoszenia: 388826 - 2014; data zamieszczenia: 26.11.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 380132 - 2014 data 19.11.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, 50-139 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3444471 wew.

131, fax. 071 344 85 61.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).

W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku

inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - zarówno w przedmiocie wykonania usługi

konserwacji jak i digitalizacji - z łączną sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500.000 PLN,.

W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, że posiada polisę ubezpieczeniową, a w przypadku

jej braku inny dokument, potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w dwóch wariantach: Wariant

pierwszy ( dwie polisy): Polisa ubezpieczeniowa - usługa konserwacji - wartość nie mniejsza niż kwota

400.000 zł Plus Polisa ubezpieczeniowa - usługa digitalizacji - wartość nie mniejsza niż kwota 100.000 zł

Wariant drugi (jedna polisa): Polisa ubezpieczeniowa obejmującą zarówno usługę konserwacji wartość nie

mniejsza niż kwota 400.000 zł jak i usługę digitalizacji - wartość nie mniejsza niż kwota 100.000 zł.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).

W ogłoszeniu jest: 2) Wykonawca winien posiadać zabezpieczenie techniczne budynku oraz pomieszczeń

przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Pomieszczenia, w których będzie wykonywany

przedmiot umowy, winny być zabezpieczone elektronicznym systemem alarmowym z ograniczonym dostępem

tylko dla wyznaczonej grupy pracowników, z zabezpieczeniem elektronicznym wejścia do pomieszczenia b)

Budynek, w którym prowadzone będą prace musi posiadać alarm pod nadzorem ochrony c) Budynek, w

którym prowadzone będą prace musi posiadać instalację alarmową przed włamaniem, d) Budynek, w którym

prowadzone będą prace musi posiadać inst. p.poż - SAP, oddymianie e) Budynek, w którym prowadzone będą
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prace musi posiadać monitoring systemu p.poż..

W ogłoszeniu powinno być: 2) Wykonawca winien posiadać zabezpieczenie techniczne budynku oraz

pomieszczeń przeznaczonych do wykonania przedmiotu zamówienia: a) Pomieszczenie/nia, w którym/ych

będzie wykonywany przedmiot umowy, winny być zabezpieczone elektronicznym systemem alarmowym z

ograniczonym dostępem tylko dla wyznaczonej grupy pracowników, z zabezpieczeniem elektronicznym

wejścia do pomieszczenia b) Pomieszczenie/niaa w którym/ych prowadzone będą prace musi posiadać

system ochrony przed włamaniem i napadem (SSWIN) oraz ochronę przed pożarem (SAP). Systemy te

muszą być monitorowane..

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

W ogłoszeniu jest: 02.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Szewska 37,

Wrocław, sekretariat, pokój 102..

W ogłoszeniu powinno być: 03.12.2014 godzina 09:00, miejsce: Zakład Narodowy im. Ossolińskich,

Szewska 37, Wrocław, sekretariat, pokój 102..
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