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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106463-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2015/S 061-106463
Zakład Narodowy im. Ossolińskich, ul. Szewska 37, Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska, Wrocław
50-139, POLSKA. Tel.: +48 713444471. Faks: +48 713448561. E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 21.3.2015, 2015/S 57-100041)

Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000, 79711000, 79714000, 79715000, 60000000, 92521200, 92522000
Usługi ochroniarskie
Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Usługi w zakresie nadzoru
Usługi patrolowe
Usługi transportowe (z wyłączeniem transportu odpadów)
Usługi ochrony wystaw i eksponatów
Usługi ochrony obiektów i budynków historycznych
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne, 1.2.), 7:
7) Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunków ochrony ZNiO,zapewniającą ciągłość i
skuteczność realizacji zamówienia w czasie urlopów oraz absencji chorobowej-spełniającymi łącznie warunki:
a) z minimum 6 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę uWykonawcy na
okres min. 1 roku, (oprócz patrolu interwencyjnego, osób wykonujących usługę transportową ikonwoju)
b) wpisanymi na prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji listę kwalifikowanych pracownikówochrony
fizycznej uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronieosób i mienia, przez
pracowników wymienionych w ar. 26 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie osób i mienia,
c) posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu przepisówustawy z
dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia,
d) posiadającymi ważną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni do celów B (ochronabezpieczeństwa
innych osób oraz mienia ) i M (zarządzanie magazynem broni) – dla posterunku PS 1, PS 2,PS 6 w tym:
- min 1 osoba - wpisana na prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji listę kwalifikowanychpracowników
zabezpieczenia technicznego uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w art.3 pkt. 2 ustawy o ochronie
osób i mienia, przez pracowników wymienionych w ar. 27 ust. 1 ustawy o ochronieosób i mienia,
- min. 3 pracownikami (po jednym w budynkach: Szewska 37, Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 i Sołtysowicka 24) dokierowania
zespołami pracowników ochrony fizycznej.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
8.4.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
8.4.2015 (9:30)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne, 1.2.), 7:
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7)Posiada/dysponuje osobami w ilości wystarczającej do obsadzenia posterunków ochrony ZNiO, zapewniającą ciągłość i
skuteczność realizacji zamówienia w czasie urlopów oraz absencji chorobowej- spełniającymi łącznie warunki:
a) z minimum 6 miesięcznym stażem zatrudnienia u Wykonawcy, zatrudnionymi na umowę o pracę u Wykonawcy na
okres min. 1 roku, (oprócz patrolu interwencyjnego, osób wykonujących usługę transportową i konwoju);
b) wpisanymi na prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji listę kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt. 1 ustawy o ochronie osób i mienia,
przez pracowników wymienionych w ar. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o ochronie osób i mienia;
c) posiadającymi aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej w rozumieniu przepisów ustawy z
22.8.1997 o ochronie osób i mienia;
d) posiadającymi ważną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni do celów B (ochrona bezpieczeństwa
innych osób oraz mienia ) – dla posterunku PS 1, PS 2, PS 6 w tym:
— min 1 osoba – wpisana na prowadzoną przez Komendanta Wojewódzkiego Policji listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego uprawnionych do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie
osób i mienia, przez pracowników wymienionych w ar. 27 ust. 1 ustawy o ochronie osób i mienia,
— min. 3 pracownikami (po jednym w budynkach: Szewska 37, Rynek 6/Kiełbaśnicza 5 i Sołtysowicka 24) do kierowania
zespołami pracowników ochrony fizycznej,
— 1 osoba - posiadająca ważną legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni do celów M (zarządzanie
magazynem broni).
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
9.4.2015 (9:00)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
9.4.2015 (9:30)
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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