
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Ochrona osób i mienia w obiektach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi przy ul.

Gdańskiej 13

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277799

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gdańska 13

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-706

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: 42 620 05 77

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@muzeumtradycji.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumtradycji.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00284338/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-25 13:44

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00278143/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
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warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Zdolności do występowania w obronie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz.
838).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek
będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na dzień składania oferty oraz będzie je
kontynuował przez cały okres świadczenia usługi ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia (obejmującą swym zakresem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki) na kwotę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1000 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Posiadane
przez Wykonawcę OC musi obejmować ochronę ubezpieczeniową również podwykonawców,
którzy realizują przedmiot zamówienia. 

W przypadku gdy wartość polisy wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
1. Doświadczenie Wykonawcy - Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: 
Co najmniej dwie usługi polegające na ochronie osób i mienia w jednostkach kultury (teatry,
kina, muzea, galerie wystawowe, inne ośrodki kultury) o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł
brutto. 

W przypadku gdy wartość ww. usług wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania. 
2. Osoby skierowane do realizacji zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje (zatrudnia
na umowę o pracę) osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej pięć osób
wykonujących czynności ochrony fizycznej w tym osoba wyznaczona do nadzoru nad realizacją
usługi ochrony – posiadają wpis do na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.
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Po zmianie: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Zdolności do występowania w obronie gospodarczym: 
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie. 
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
z odrębnych przepisów:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia realizowanej w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2020 poz.
838).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek
będzie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane. 

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał na dzień składania oferty oraz będzie je
kontynuował przez cały okres świadczenia usługi ważne ubezpieczenie od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem
zamówienia (obejmującą swym zakresem szkody w wartościach pieniężnych, dokumentach,
planach, zbiorach archiwalnych, filatelistycznych, numizmatycznych, dzieł sztuki) na kwotę
ubezpieczenia nie mniejszą niż 1000 000,00 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia. Posiadane
przez Wykonawcę OC musi obejmować ochronę ubezpieczeniową również podwykonawców,
którzy realizują przedmiot zamówienia. 

W przypadku gdy wartość polisy wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania. 

4) Zdolności technicznej lub zawodowej: 
1. Doświadczenie Wykonawcy - Zamawiający wymaga aby Wykonawca nie wcześniej niż w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie: 
Co najmniej dwie usługi polegające na ochronie osób i mienia w budynkach użyteczności
publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto. 

W przypadku gdy wartość ww. usług wyrażona będzie w walucie obcej, zamawiający przeliczy
wartość na walutę polską w oparciu o średni kurs walut NBP dla danej waluty, z daty wszczęcia
postępowania (ogłoszenia niniejszego postępowania). Jeżeli w tym dniu nie będzie
opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed
wszczęciem postępowania. 
2. Osoby skierowane do realizacji zamówienia - Wykonawca wykaże, że dysponuje (zatrudnia
na umowę o pracę) osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe, tj. co najmniej pięć osób
wykonujących czynności ochrony fizycznej w tym osoba wyznaczona do nadzoru nad realizacją
usługi ochrony – posiadają wpis do na listę osób kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
lub listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
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W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi
zostać spełniony co najmniej przez jednego wykonawcę.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-12-01 10:00

Po zmianie: 
2021-12-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-12-01 12:00

Po zmianie: 
2021-12-02 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-30

Po zmianie: 
2021-12-31
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