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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Urząd do Spraw Cudzoziemców Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Koszykowa 16

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-564 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 226017462

Osoba do kontaktów:  Małgorzata Kalinowska

E-mail:  zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl Faks:  +48 226270680

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.udsc.gov.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

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Urzędu do
Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
Usługi ochrony realizowane w ramach niniejszego zamówienia będą realizowane zgodnie
z Instrukcją Ochrony poszczególnych obiektów, przekazaną Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załącznikach nr 1a-1e do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79711000  
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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)
40/BL/OCHRONA I KONWOJOWANIE/PN/14

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_URiC
Dane referencyjne ogłoszenia:   2014-137185   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2014/S 202-357293  z dnia:  21/10/2014  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
16/10/2014  (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
zmieniany tekst:
III.2.1)Sytuacja podmiotowa
wykonawców, w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego:
Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:

Zamiast:

1. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu,
określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada aktualną koncesję na
prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób
i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099).
1.2 Posiadają wiedzę i
doświadczenie do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca:

Powinno być:

1. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy spełniający
warunki udziału w postępowaniu,
określone w
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1.1. Posiadają uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania:
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, iż
posiada aktualną koncesję na
prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób
i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099).
1.2 Posiadają wiedzę i
doświadczenie do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca:



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

5 / 25

a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 1 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 2 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 1 500 000,00 PLN
brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 3 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia

a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 1 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 900 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 2 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 1 500 000,00 PLN
brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 3 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
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działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 4 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 5 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na konwojowaniu
wartości pieniężnych,

działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 4 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 400 000,00 PLN brutto
(przez
jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy);
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego nr 5 wykaże,
że w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2 usług
polegających na konwojowaniu
wartości pieniężnych,
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o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie
sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku wykazania
usługi wykonywanej,
należy wykazać wartość
zrealizowanej części w ramach
jednej umowy).
UWAGA: w przypadku złożenia
oferty w kilku zadaniach częściowych
zamówienia Wykonawca musi
wykazać
się zrealizowaniem (lub trwającą
realizacją) w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 usług
polegających na
świadczeniu usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach
wraz z konwojowaniem wartości
pieniężnych,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż suma wartości brutto
wymaganych dla poszczególnych
zadań
częściowych, na które Wykonawca
składa ofertę np. dla części 1 i 2
będzie to wartość 2 400 000,00 zł
brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej
umowy).
1.3. Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia, które posiadają
wymagane uprawnienia i które

o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż 700 000,00 PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie
sumę usług wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku wykazania
usługi wykonywanej,
należy wykazać wartość
zrealizowanej części w ramach
jednej umowy).
UWAGA: w przypadku złożenia
oferty na wykonanie więcej niż
jednego zadania częściowego
zamówienia Wykonawca musi
przedstawić wykaz usług oddzielnie
dla każdej
z części lub musi wykazać się
zrealizowaniem (lub trwającą
realizacją) w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 usług:
- w przypadku składania ofert w
zadaniach częściowych nr 1 - 4 -
polegających
na świadczeniu usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż najwyższa wymagana
wartość usług spośród zadań
częściowych, na które ofertę składa
Wykonawca np. przy składaniu ofert
na wykonanie zadania nr 2 i nr 3
wartość ta nie może być niższa niż 1
500 000,00 zł brutto;
-w przypadku składania ofert w
którymkolwiek z zadań częściowych
nr 1 - 4 w połączeniu
z zadaniem częściowym nr 5 -
polegających na świadczeniu usługi
ochrony fizycznej osób
i mienia w obiektach wraz
z konwojowaniem wartości
pieniężnych, o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż najwyższa
wymagana wartość usług spośród
zadań częściowych,
na które ofertę składa Wykonawca
np. przy składaniu ofert na
wykonanie zadania nr 4 i nr 5
wartość ta nie może być niższa niż
700 000,00 zł brutto;
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będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
a) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
1 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 10
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
b) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
2 – dysponuje minimum 40
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 20
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra

(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych
w ramach jednej umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej umowy).
1.3. Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca wykaże, iż
dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania
zamówienia, które posiadają
wymagane uprawnienia i które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia:
a) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
1 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 10
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
b) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
2 – dysponuje minimum 40
pracownikami ochrony
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Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
c) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
3 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
d) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
4 – dysponuje minimum 16
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na

fizycznej, z których co najmniej 20
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
c) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
3 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
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listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
e) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr 5 –
dysponuje minimum 8 pracownikami
ochrony fizycznej, którzy są
wpisani na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony i posiadają
legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz. 1630, z
wpisem o dopuszczeniu do
posiadania broni palnej, z których
wszystkie osoby posiadają ważne
prawo jazdy i
będą mogły wykonywać funkcję
kierowcy lub osoby transportującej.
Dokumentami stwierdzającymi
posiadanie wymaganych kwalifikacji
i uprawnień przez osoby wskazane
przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia
będzie wypełniony wykaz osób
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ
oraz
oświadczenie WYKONAWCY
o posiadaniu uprawnień przez
osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu
zamówienia wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku ubiegania się
o realizację kilku części zamówienia,
Wykonawca musi przedstawić wykaz
osób oddzielnie dla każdej z części.
1.4 Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia.

d) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr
4 – dysponuje minimum 16
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
i posiada legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych z
dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U.
2013 poz. 1630; pozostali
pracownicy nie posiadający wpisu na
listę kwalifikowanych pracowników
ochrony
muszą posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej,
wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 11
grudnia 2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz.
1630,
e) w przypadku złożenia oferty
do zadania częściowego nr 5 –
dysponuje minimum 8 pracownikami
ochrony fizycznej, którzy są
wpisani na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony i posiadają
legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie legitymacji
pracowników ochrony, Dz. U. 2013
poz. 1630, z
wpisem o dopuszczeniu do
posiadania broni palnej, z których
wszystkie osoby posiadają ważne
prawo jazdy i
będą mogły wykonywać funkcję
kierowcy lub osoby transportującej.
Dokumentami stwierdzającymi
posiadanie wymaganych kwalifikacji
i uprawnień przez osoby wskazane
przez
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Zamawiający nie opisuje, nie
wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy spełniający
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp,
do oferty należy dołączyć:
3.1. Dokumenty potwierdzające
posiadane uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesja, zezwolenie
lub licencja;
3.2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (wg wzoru – załącznik nr
3 do SIWZ);
3.3. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert - a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów
na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są
wykonywane należycie.W
przypadku, gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w
wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa
powyżej (wg wzoru – załącznik nr 4
do SIWZ);

Wykonawcę do realizacji zamówienia
będzie wypełniony wykaz osób
stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ
oraz
oświadczenie WYKONAWCY
o posiadaniu uprawnień przez
osoby, które będą uczestniczyć w
wykonaniu
zamówienia wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku ubiegania się
o realizację kilku części zamówienia,
Wykonawca musi przedstawić wykaz
osób oddzielnie dla każdej z części.
1.4 Znajdują się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Zamawiający nie opisuje, nie
wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie.
2. W postępowaniu mogą wziąć
udział Wykonawcy spełniający
warunek udziału w postępowaniu
dotyczący
braku podstaw do wykluczenia
z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w
okolicznościach, o
których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp.
3. W celu potwierdzenia spełnienia
przez Wykonawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp,
do oferty należy dołączyć:
3.1. Dokumenty potwierdzające
posiadane uprawnienia do
wykonywania określonej działalności
lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania, w
szczególności koncesja, zezwolenie
lub licencja;
3.2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1
ustawy Pzp (wg wzoru – załącznik nr
3 do SIWZ);
3.3. Wykaz wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonywanych,
głównych
usług, w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania
ofert - a jeżeli okres prowadzenia
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3.4. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami (wg wzoru – załącznik nr 5
do SIWZ)
3.5. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia (tj. ujęte w wykazie
osób)
posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (wg
wzoru -
załącznik nr 6 do SIWZ)
4. W przypadku Wykonawców
składających wspólną ofertę,
dokument wymieniony w pkt 3.1.
składa ten
z Wykonawców, który będzie
odpowiedzialny za wykonanie
zakresu prac, dla których wymagane
jest
posiadanie koncesji; dokument
wymieniony w pkt 3.2 składa
pełnomocnik ustanowiony przez
Wykonawców do
reprezentowania. Dokumenty
wymienione w pkt 3.2 – 3.5 mogą
być złożone przez Wykonawców
wspólnie.
5. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
(odpowiednio pkt. 1.2, 1.3)
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi
stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne

działalności jest krótszy – w tym
okresie wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów
na rzecz których usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub
są
wykonywane należycie.W
przypadku, gdy zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego usługi
wskazane w
wykazie, zostały wcześniej
wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów,
o których mowa
powyżej (wg wzoru – załącznik nr 4
do SIWZ);
3.4. Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za
świadczenie usług, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia
niezbędnych do wykonania
zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności,
oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi
osobami (wg wzoru – załącznik nr 5
do SIWZ)
3.5. Oświadczenie, że osoby, które
będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia (tj. ujęte w wykazie
osób)
posiadają wymagane uprawnienia,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień (wg
wzoru -
załącznik nr 6 do SIWZ)
4. W przypadku Wykonawców
składających wspólną ofertę,
dokument wymieniony w pkt 3.1.
składa ten
z Wykonawców, który będzie
odpowiedzialny za wykonanie
zakresu prac, dla których wymagane
jest
posiadanie koncesji; dokument
wymieniony w pkt 3.2 składa
pełnomocnik ustanowiony przez
Wykonawców do
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zobowiązanie (wg wzoru – załącznik
nr 8 do SIWZ) tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
W związku z faktem, że do
wykazania polegania na wiedzy i
doświadczeniu innego (trzeciego)
podmiotu
niezbędny jest udział tego podmiotu
w wykonaniu zamówienia,
Zamawiający wymaga aby treść
zobowiązania
(lub innego dokumentu albo
dokumentów) podmiotu innego
trzeciego) zawierała w zakresie
posiadania wiedzy i
doświadczenia co najmniej
następujące informacje:
a) podmiot przekazujący zasoby
b) podmiot przyjmujący zasoby,
c) zakres i rodzaj przekazanych
zasobów,
d) sposób uczestnictwa podmiotu
przekazującego zasoby w
wykonywaniu zamówienia.
6. W celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu,
dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
złożyć
następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia (wg wzoru –
załącznik nr 3a do SIWZ);
6.2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia
dokument

reprezentowania. Dokumenty
wymienione w pkt 3.2 – 3.5 mogą
być złożone przez Wykonawców
wspólnie.
5. Wykonawca może polegać na
wiedzy i doświadczeniu, osobach
zdolnych do wykonania zamówienia
(odpowiednio pkt. 1.2, 1.3)
innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z
nimi
stosunków. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowiązany jest udowodnić
zamawiającemu, iż będzie
dysponował
zasobami niezbędnymi do realizacji
zamówienia, w szczególności
przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie (wg wzoru – załącznik
nr 8 do SIWZ) tych podmiotów
do oddania mu do dyspozycji
niezbędnych
zasobów na okres korzystania z nich
przy wykonywaniu zamówienia.
W związku z faktem, że do
wykazania polegania na wiedzy i
doświadczeniu innego (trzeciego)
podmiotu
niezbędny jest udział tego podmiotu
w wykonaniu zamówienia,
Zamawiający wymaga aby treść
zobowiązania
(lub innego dokumentu albo
dokumentów) podmiotu innego
trzeciego) zawierała w zakresie
posiadania wiedzy i
doświadczenia co najmniej
następujące informacje:
a) podmiot przekazujący zasoby
b) podmiot przyjmujący zasoby,
c) zakres i rodzaj przekazanych
zasobów,
d) sposób uczestnictwa podmiotu
przekazującego zasoby w
wykonywaniu zamówienia.
6. W celu wykazania spełnienia
warunku udziału w postępowaniu,
dotyczącego braku podstaw do
wykluczenia
z postępowania Wykonawcy w
okolicznościach, o których mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy
złożyć
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ten składa każdy z nich
6.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6.7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11

następujące dokumenty:
6.1. Oświadczenie o braku podstaw
do wykluczenia (wg wzoru –
załącznik nr 3a do SIWZ);
6.2. Aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności
gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają
się o udzielenie zamówienia
dokument
ten składa każdy z nich
6.3. Aktualne zaświadczenie
właściwego naczelnika urzędu
skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków,
lub zaświadczenia, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
6.4. Aktualne zaświadczenie
właściwego oddziału Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego
organu -
wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
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ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6.8. Listę podmiotów należących do
rej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (wg wzoru - załącznik nr
3b do
SIWZ).
7. W przypadku Wykonawców
składających wspólną ofertę,
dokumenty wymienione w pkt 6
powinny być
przedłożone przez każdego
Wykonawcę.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
8.1. zamiast dokumentów, o których
mowa w w pkt 6.2 –6. 4 i pkt 6.6 -
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie,
8.2. zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 6.5 i 6.7– składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy Pzp,
8.3. dokumenty, o których mowa
w pkt 8.1) lit. a) i c) oraz pkt 8.2,

6.5. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8
ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6.6. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9
ustawy
Pzp, wystawioną nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
6.7. Aktualną informację z Krajowego
Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i
11
ustawy Pzp, wystawioną nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert;
6.8. Listę podmiotów należących do
rej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informację o tym, że
Wykonawca nie należy do grupy
kapitałowej (wg wzoru - załącznik nr
3b do
SIWZ).
7. W przypadku Wykonawców
składających wspólną ofertę,
dokumenty wymienione w pkt 6
powinny być
przedłożone przez każdego
Wykonawcę.
8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
8.1. zamiast dokumentów, o których
mowa w w pkt 6.2 –6. 4 i pkt 6.6 -
składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające, odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie
ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem
podatków, opłat, składek na
ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie
w
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powinny być wystawione nie
wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 8.1) lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
8.4. jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa
w pkt. 8.1 i 8.2, zastępuje się je
dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia pkt. 8.3
stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo

całości wykonania decyzji
właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego
zakazu ubiegania się o zamówienie,
8.2. zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt 6.5 i 6.7– składa
zaświadczenie właściwego organu
sądowego
lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania
osoby, której dokumenty dotyczą, w
zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8,
10 i 11 ustawy Pzp,
8.3. dokumenty, o których mowa
w pkt 8.1) lit. a) i c) oraz pkt 8.2,
powinny być wystawione nie
wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Dokument, o którym
mowa w pkt 8.1) lit. b), powinien być
wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu
składania ofert,
8.4. jeżeli w miejscu zamieszkania
osoby lub w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa
w pkt. 8.1 i 8.2, zastępuje się je
dokumentem
zawierającym oświadczenie, w
którym określa się także osoby
uprawnione do reprezentacji
wykonawcy,
złożone przed właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub
gospodarczego odpowiednio kraju
miejsca zamieszkania osoby lub
kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub
miejsce zamieszkania, lub przed
notariuszem. Postanowienia pkt. 8.3
stosuje się odpowiednio.
9. Jeżeli w przypadku Wykonawcy
mającego siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o
których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11
ustawy, mają miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej
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organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
10.Dokumenty i oświadczenia, mogą
być składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” zgodnie z § 7
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (poz. 231). Ponadto,
dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
W przypadku załącznika w formie
kserokopii, każda kopiowana strona
musi być opatrzona klauzulą „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty oraz
opatrzona
jej imienną pieczątką (w przypadku
jej braku konieczny jest czytelny
podpis).
11. Dokumenty, o których mowa w
pkt 5 oraz 6.8, muszą być złożone w
formie oryginału.
12. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku
podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.

Polskiej, Wykonawca składa w
odniesieniu do nich zaświadczenie
właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca
zamieszkania dotyczące
niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy,
wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, z
tym że w przypadku, gdy
w miejscu zamieszkania tych osób
nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego
lub gospodarczego miejsca
zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
10.Dokumenty i oświadczenia, mogą
być składane w formie oryginału lub
kopii poświadczonej „za zgodność
z oryginałem” zgodnie z § 7
rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w
sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy, oraz
form, w jakich te dokumenty mogą
być składane (poz. 231). Ponadto,
dokumenty sporządzone w języku
obcym muszą być składane wraz z
tłumaczeniem na język polski.
W przypadku załącznika w formie
kserokopii, każda kopiowana strona
musi być opatrzona klauzulą „ZA
ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM” i
podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisywania oferty oraz
opatrzona
jej imienną pieczątką (w przypadku
jej braku konieczny jest czytelny
podpis).
11. Dokumenty, o których mowa w
pkt 5 oraz 6.8, muszą być złożone w
formie oryginału.
12. W przypadku wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia oraz w
przypadku
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podmiotów, na zasobach których
wykonawca polega na zasadach
określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
kopie
dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczane za
zgodność z
oryginałem odpowiednio przez
wykonawcę lub te podmioty.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie
wymaganych standardów: (jeżeli
dotyczy)

Zamiast:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania
zamówienia - Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli
Wykonawca:
a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 1 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 900 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/ wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 2 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres

Powinno być:

O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się
wykonawcy, którzy:
1) posiadają wiedzę i doświadczenie
do wykonania
zamówienia - Warunek ten zostanie
spełniony, jeżeli
Wykonawca:
a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 1 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 900 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/ wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 2 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 1 500
000,00 PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 3 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 700 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 4 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 1 500
000,00 PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 3 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 700 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 4 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
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prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 400 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 5 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej
2 usług polegających na
konwojowaniu wartości
pieniężnych, o wartości każdej z
usług nie mniejszej
niż 700 000,00 PLN brutto (przez
jedną usługę
Zamawiający rozumie sumę usług
wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku
wykazania usługi wykonywanej,
należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej umowy).
UWAGA: w przypadku złożenia
oferty w kilku zadaniach
częściowych zamówienia
Wykonawca musi wykazać
się zrealizowaniem (lub trwającą
realizacją) w
ciągu ostatnich trzech lat przed
upływem terminu

prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej 2
usług polegających na świadczeniu
usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż 400 000,00
PLN brutto
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług
wykonanych/wykonywanych w
ramach jednej umowy;
w przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy
wykazać wartość zrealizowanej
części w ramach jednej
umowy);
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 5 wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy
- w tym okresie,
zrealizował lub jest w trakcie
realizacji co najmniej
2 usług polegających na
konwojowaniu wartości
pieniężnych, o wartości każdej z
usług nie mniejszej
niż 700 000,00 PLN brutto (przez
jedną usługę
Zamawiający rozumie sumę usług
wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku
wykazania usługi wykonywanej,
należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej umowy).
UWAGA: w przypadku złożenia
oferty na wykonanie więcej niż
jednego zadania częściowego
zamówienia Wykonawca musi
przedstawić wykaz usług oddzielnie
dla każdej
z części lub musi wykazać się
zrealizowaniem (lub trwającą
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składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 2 usług
polegających na świadczeniu usługi
ochrony fizycznej
osób i mienia w obiektach wraz z
konwojowaniem
wartości pieniężnych, o wartości
każdej z usług nie
mniejszej niż suma wartości brutto
wymaganych
dla poszczególnych zadań
częściowych, na które
Wykonawca składa ofertę np. dla
części 1 i 2 będzie
to wartość 2 400 000,00 zł brutto
(przez jedną usługę
Zamawiający rozumie sumę usług
wykonanych/
wykonywanych w ramach jednej
umowy; w przypadku
wykazania usługi wykonywanej,
należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej umowy).
2) Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia, które posiadają
wymagane uprawnienia i
które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia:
a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 1 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 10
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w

realizacją) w ciągu ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej 2 usług:
- w przypadku składania ofert w
zadaniach częściowych nr 1 - 4 -
polegających
na świadczeniu usługi ochrony
fizycznej osób i mienia w obiektach,
o wartości każdej z usług nie
mniejszej niż najwyższa wymagana
wartość usług spośród zadań
częściowych, na które ofertę składa
Wykonawca np. przy składaniu ofert
na wykonanie zadania nr 2 i nr 3
wartość ta nie może być niższa niż 1
500 000,00 zł brutto;
-w przypadku składania ofert w
którymkolwiek z zadań częściowych
nr 1 - 4 w połączeniu
z zadaniem częściowym nr 5 -
polegających na świadczeniu usługi
ochrony fizycznej osób
i mienia w obiektach wraz
z konwojowaniem wartości
pieniężnych, o wartości każdej
z usług nie mniejszej niż najwyższa
wymagana wartość usług spośród
zadań częściowych,
na które ofertę składa Wykonawca
np. przy składaniu ofert na
wykonanie zadania nr 4 i nr 5
wartość ta nie może być niższa niż
700 000,00 zł brutto;
(przez jedną usługę Zamawiający
rozumie sumę usług wykonanych/
wykonywanych
w ramach jednej umowy; w
przypadku wykazania usługi
wykonywanej, należy wykazać
wartość zrealizowanej części w
ramach jednej umowy).
2) Dysponują odpowiednim
potencjałem technicznym
oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Warunek ten zostanie spełniony,
jeżeli Wykonawca
wykaże, iż dysponuje osobami
zdolnymi do wykonania
zamówienia, które posiadają
wymagane uprawnienia i
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Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 2 – dysponuje minimum 40
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 20
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego

które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia:
a) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 1 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 10
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
b) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 2 – dysponuje minimum 40
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 20
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
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nr 3 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 4 – dysponuje minimum 16
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w

pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
c) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 3 – dysponuje minimum 20
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
d) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 4 – dysponuje minimum 16
pracownikami ochrony
fizycznej, z których co najmniej 12
pracowników jest
wpisanych na listę kwalifikowanych
pracowników
ochrony i posiada legitymację
kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej wg
wzoru określonego w



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

24 / 25

Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 5 – dysponuje minimum 8
pracownikami ochrony
fizycznej, którzy są wpisani na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony i posiadają
legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U. 2013 poz.
1630, z wpisem o dopuszczeniu do
posiadania broni
palnej, z których wszystkie osoby
posiadają ważne
prawo jazdy i będą mogły
wykonywać funkcję kierowcy
lub osoby transportującej.
Dokumentami stwierdzającymi
posiadanie wymaganych
kwalifikacji i uprawnień przez osoby
wskazane
przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia będzie
wypełniony wykaz osób stanowiący
Załącznik nr 5 do
SIWZ oraz oświadczenie
WYKONAWCY o posiadaniu
uprawnień przez osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wg wzoru
stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku ubiegania się
o realizację kilku
części zamówienia, Wykonawca
musi przedstawić
wykaz osób oddzielnie dla każdej z
części.

Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630;
pozostali pracownicy
nie posiadający wpisu na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony muszą
posiadać legitymację
pracownika ochrony fizycznej, wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia
11 grudnia 2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników
ochrony, Dz. U. 2013 poz. 1630,
e) w przypadku złożenia oferty do
zadania częściowego
nr 5 – dysponuje minimum 8
pracownikami ochrony
fizycznej, którzy są wpisani na listę
kwalifikowanych
pracowników ochrony i posiadają
legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony
fizycznej wg
wzoru określonego w
Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z dnia 11 grudnia
2013 r. w sprawie
legitymacji pracowników ochrony, Dz.
U. 2013 poz.
1630, z wpisem o dopuszczeniu do
posiadania broni
palnej, z których wszystkie osoby
posiadają ważne
prawo jazdy i będą mogły
wykonywać funkcję kierowcy
lub osoby transportującej.
Dokumentami stwierdzającymi
posiadanie wymaganych
kwalifikacji i uprawnień przez osoby
wskazane
przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia będzie
wypełniony wykaz osób stanowiący
Załącznik nr 5 do
SIWZ oraz oświadczenie
WYKONAWCY o posiadaniu
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uprawnień przez osoby, które będą
uczestniczyć
w wykonaniu zamówienia wg wzoru
stanowiącego
Załącznik nr 6 do SIWZ.
UWAGA: W przypadku ubiegania się
o realizację kilku
części zamówienia, Wykonawca
musi przedstawić
wykaz osób oddzielnie dla każdej z
części.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4) Termin składania ofert lub
wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu:

Zamiast:
14/11/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2014   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

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

Zamiast:
14/11/2014   Godzina: 11:20
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
18/11/2014   Godzina: 11:20
(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:
21/10/2014  (dd/mm/rrrr) - ID:2014-139431
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