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Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o
niekompletnej procedurze lub
sprostowanie
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:
Oficjalna nazwa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich

Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Szewska 37
Miejscowość: Wrocław

Kod pocztowy: 50-139

Punkt kontaktowy: _____

Państwo: Polska (PL)

Tel.: +49 713444471

Osoba do kontaktów: Magdalena Dworzyńska
E-mail: magdalena.dworzynska@znio.pl

Faks: +49 713448561

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.oss.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca

Podmiot zamawiający
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i elektronicznej
w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów
organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
1. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej
ochrony fizycznej i elektronicznej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu oraz
podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich
2. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę ochrony obiektów ZNiO muszą być wpisani na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
oraz posiadać aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
3. Wykonawca zobowiązuje się do :
3.1. ochrony poprzez swoich pracowników obiektów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO) tj.:
1) Siedziby Głównej - budynek główny przy ul. Szewskiej 37
2) Siedziby Głównej - budynek przy ul. Grodzkiej 10/11
3) Siedziby Głównej - budynek przy ul. Nankiera 16 c
4) budynku przy ul. Sołtysowickiej 24
5) budynku przy ul. Nankiera 17
6) kompleksu budynków przy ul. Rynek 6/ Kiełbaśnicza 5
a także znajdujących się w nich ludzi, mienia, urządzeń oraz porządku na terenie chronionym,
3.2. wykonywania doraźnej ochrony wystaw organizowanych u Zamawiającego - jego pomieszczeń oraz rzeczy
znajdujących się w nich, bezpośredniego otoczenia obiektu, i pomieszczeń w których mieszczą się wystawy,
3.3. konwojowania zbiorów muzealnych i bibliotecznych zleconych przez Zamawiającego,
3.4.transportowania zbiorów zleconych przez Zamawiającego,
3.5.wykonywania prac portierskich – na posterunkach PS 1, PS 2, PS 3, PS 5, PS 6,
3.6. obsługi elektronicznych urządzeń sygnalizacji alarmowej (p.poż, CCTV, p. włamaniowej SSWiN, systemu
kontroli dostępu) poprzez wykonywanie stałego dozoru sygnałów alarmowych, podejmowanie reakcji
stosowanie do tego rodzaju sygnałów – we wszystkich obiektach;
3.7. monitorowania systemu BMS (inteligentny system sterowania klimatyzacji i wentylacji) – dotyczy
posterunku PS 6 (Rynek 6/Kiełbaśnicza 5),
3.8. przyjmowania i przekazywania meldunków w systemie dyżurnych służb Zamawiającego (System Stałego
Dyżuru) oraz powiadamianie o nieprawidłowościach, zagrożeniach i niebezpieczeństwach wyznaczonych
pracowników Zamawiającego,
3.9. Organizowanie posterunków doraźnych.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje:
4.1. ochronę na 6 posterunkach:
a) Posterunek PS 1 – ul. Szewska 37 – od Zaułka Ossolińskich,
b) Posterunek PS 2 – ul. Szewska 37 – wejście główne,
c) Posterunek PS 3 – ul. Sołtysowicka 24 – posterunek główny,
d) Posterunek PS 4 – ul. Sołtysowicka 24 – czytelnia
e) Posterunek PS 5 – ul. Nankiera 17 – budynek Stara Plebania
f) Posterunek PS 6 – Rynek 6 / Kiełbaśnicza 5.
w czasie określonym w załączniku A do siwz - „Zakres realizacji ochrony w obiektach ZNiO”
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4.2. zabezpieczenie transportu, konwojów i wystaw w ilości godzin podanych w załączniku A do siwz „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” – w zakresie określonym w punkcie II - tabela.
5. Szczegółowy opis przedmiot zamówienia – zawiera Załącznik A do siwz.
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
79710000
79711000
79714000
79715000
60000000
92521200
92522000

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
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Sekcja IV: Procedura
IV.1)Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Numer referencyjny: (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DZP-2621-5/2015
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną:
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez
eNotices
TED eSender
Login: ENOTICES_zamznio
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-036529 rok i numer dokumentu
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja:
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 057-100041 z dnia: 21/03/2015 (dd/mm/rrrr)
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia:
17/03/2015 (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych
VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji
VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :
VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki
VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach
(więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
Zamiast:
zmieniany tekst:
7) Posiada/dysponuje osobami
III.2.3), 1.2.), 7
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,

Powinno być:
7)Posiada/dysponuje osobami w
ilości wystarczającej do obsadzenia
posterunków ochrony ZNiO,
zapewniającą ciągłość i skuteczność
realizacji zamówienia w czasie
urlopów oraz absencji chorobowejspełniającymi 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,
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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.

c) posiadającymi aktualną
legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej w
rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 22.08.1997 r. 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)

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
Zamiast:
zmieniane daty:
08/04/2015 Godzina: 09:00
IV.3.4)
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
09/04/2015 Godzina: 09:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Powinno być:
09/04/2015 Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

Zamiast:
08/04/2015 Godzina: 09:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić
VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Tekst do dodania:
VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2015 (dd/mm/rrrr) - ID:2015-040595

PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6/6

