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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:70419-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2019/S 031-070419
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 028-063415)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Agencja Mienia Wojskowego Oddział Regionalny we Wrocławiu
ul. Sztabowa 32
Wrocław
50-984
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Putyra
Tel.: +48 717107200
E-mail: zp.wroc@amw.com.pl
Faks: +48 717107201
Kod NUTS: PL5
Adresy internetowe:
Główny adres: www.amw.com.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Usługa ochrony w formie zabezpieczenia tech. oraz usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej
nieruchomości znajdujących się w zasobie i zarządzanych przez Oddział Regionalny AMW Wrocław
Numer referencyjny: DZP-OX.7729.30.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony w formie zabezpieczenia technicznego oraz usługa polegająca
na bezpośredniej ochronie fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobie i zarządzanych przez Oddział
Regionalny Agencji Mienia Wojskowego we Wrocławiu.
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2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia.
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części.
Część I – Usługa całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej, polegającej na stałym dozorze sygnałów
przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych (wraz
z konserwacją tych urządzeń i systemów) oraz w formie zabezpieczenia technicznego (montaż systemów
alarmowych i CCTV) na nieruchomościach będących w zasobach Oddziału Regionalnego AMW.
Część II – Usługa polegająca na bezpośredniej ochronie fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobie i
zarządzanych przez Oddział Regionalny AMW we Wrocławiu.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/02/2019
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 028-063415

Sekcja VII: Zmiany
VII.1)
Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
3. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie
złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części III „Podstawy
wykluczenia”.
4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie wraz z
ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, sekcji A:
„Kompetencje”.
Powinno być:
3. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu będzie
złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części III „Podstawy
wykluczenia”.
4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie złożenie wraz z
ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części IV: „Kryteria kwalifikacji”, sekcji A:
„Kompetencje”, sekcji C „Zdolność techniczna i zawodowa”.

VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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