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Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.:
„Zadanie 1 – Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń
dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra”
„Zadanie 2 – Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w
budynkach Miasta Zielona Góra - Urzędu Miasta Zielona Góra”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 - tekst jednolity z późn. zm.) zmieniam treść Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ). SIWZ zostaje zmieniona poprzez zmianę treści :
1)

pkt 5.1.4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób
i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2213- tekst jednolity z późn. zm.) i posiadający aktualną

koncesję na wykonywanie

działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i
mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity z późn. zm.).

2)

pkt 5.1.6 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:

a) - skierowanie do wykonania zadania

pracowników ochrony fizycznej, wykonujących zadania

ochrony w zakresie niewymagającym wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity
z późn. zm.)
- skierowanie do wykonania zadania 2 grup interwencyjnych

tj. co najmniej 2 uzbrojonych

pracowników ochrony fizycznej w jednej załodze (wliczając kierowcę), wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzonej przez Komendanta Głównego Policji i
posiadających legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z ustawą

o

ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity z późn.
zm.), oraz legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie uzbrojenia specjalistycznych formacji ochronnych i
warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 21 października 2011 r.
( Dz. U. z 2015 r. poz. 992- tekst jednolity z póź. zm.), wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego
zgodnie z ustawą o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej z dnia 24 maja 2013 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz.1120- tekst jednolity z póź. zm.)
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3)

pkt 7.3b.1), który otrzymuje brzmienie:

aktualna

koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób

i mienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.
2213- tekst jednolity z późn. zm.)

4)

pkt 7.3b.3), który otrzymuje brzmienie:

wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do
wykonania zamówienia zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2213- tekst jednolity z późn. zm.) oraz informacją o podstawie dysponowania tymi
osobami.

5)

pkt 24 ust.2) SIWZ wadium , który otrzymuje brzmienie:
wadium zgodnie z art. 45. ust. 3 ustawy pzp musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego
terminu składania ofert, tj. do dnia 29 stycznia 2018 r., do godz. 10:45.

6)

pkt 25 SIWZ opakowanie oferty, który otrzymuje brzmienie:
Wykonawca umieści ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Wykonawcy,
adresem Zamawiającego i napisem ( zgodnie z wyborem Wykonawcy na jedno lub dwa
zadania):
„Zadanie 1 – Usługa kompleksowego sprzątania powierzchni biurowych i pomieszczeń
dodatkowych w budynkach Miasta Zielona Góra-Urzędu Miasta Zielona Góra”
„Zadanie 2 – Ochrona fizyczna mienia i osób, monitorowanie systemów alarmowych w
budynkach Miasta Zielona Góra- Urzędu Miasta Zielona Góra”
z dopiskiem:
„Nie otwierać przed godziną 10:45 dnia 29 stycznia 2018 r. ”

7)

pkt 26 SIWZ składanie ofert, który otrzymuje brzmienie:
oferty w formie pisemnej należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Miasta
Zielona Góra, 65-424 Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój 407 w terminie do dnia 29 stycznia
2018 roku do godz. 10:00;

8)

pkt 28 SIWZ otwarcie ofert, który otrzymuje brzmienie:
Komisja dokona otwarcia ofert w dniu 29 stycznia 2018 roku o godz. 10:45 w siedzibie
Zamawiającego tzn. w Urzędzie Miasta Zielona Góra, ul. Podgórna 22, pokój nr 810;

9)

załącznika nr I.4 do SIWZ dokumentem o nazwie Załącznik nr I.4 do SIWZ – po zmianie.
Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Powyższe zmiany stanowią integralną część

SIWZ i należy uwzględnić je w składanej ofercie.

PREZYDENT MIASTA
mgr inż. Janusz Kubicki

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

2

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielonagora.pl

