Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4

Warszawa, dn. 10 lutego 2021 r.

Informacja
o zmianie postanowień SIWZ
dotyczy: przetargu na usługi ochrony osób i mienia (sygn. ZZ.26.1.17.2020)

Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej informuje,
że zmianie uległy następujące postanowienia SIWZ:
WYKAZ ZMIAN W SIWZ
termin składania ofert
przed
15 lutego 2021 r. do godz. 13.00
zmianą:
po
22 lutego 2021 r. do godz. 13.00
zmianie:
termin otwarcia ofert
przed
15 lutego 2021 r. godz. 13.05
zmianą:
po
22 lutego 2021 r. godz. 13.05
zmianie:
pkt 6.2.4 SIWZ
przed
zmianą:

Właściwe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
działalności jest krótszy - w tym okresie:
a) usługę w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w muzeach
rejestrowych*** o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto rocznie
i łącznym czasie trwania co najmniej przez jeden rok,
oraz
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b) usługę dozoru ekspozycji sal wystawowych w muzeach rejestrowych*** o
łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto rocznie i łącznym czasie
trwania co najmniej przez jeden rok,
oraz
c) co najmniej jednej usługi konwoju dzieł sztuki o wartości co najmniej 50
jednostek obliczeniowych.
po
Właściwe wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat przed
zmianie: upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w
tym okresie:
a) usług w zakresie bezpośredniej ochrony fizycznej w muzeach rejestrowych***
o łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto rocznie i łącznym czasie
trwania co najmniej przez jeden rok,
oraz
b) usług dozoru ekspozycji sal wystawowych w muzeach rejestrowych*** o
łącznej wartości nie mniejszej niż 2.000.000 zł brutto rocznie i łącznym czasie
trwania co najmniej przez jeden rok,
oraz
c) co najmniej jednej usługi konwoju dzieł sztuki o wartości co najmniej 50
jednostek obliczeniowych.
pkt 7.1 SIWZ
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ) sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami
stanowiącymi ofertę skompresowne do jednego pliku archiwum (ZIP).
po
Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
zmianie: w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zgodnie z
załącznikiem nr 3 do SIWZ) sporządzone w postaci elektronicznej opatrzonej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a także wykaz wykonanych usług
(zgodnie
z
załącznikiem
nr
5
do
SIWZ)
wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie, a
następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresowne do jednego pliku
archiwum (ZIP).
przed
zmianą:

pkt 7.3 SIWZ
przed
zmianą:

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie
wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Kopia aktualnej koncesji MSWiA, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.
2. Wykazy osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – wraz z informacjami
dotyczącymi:
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a. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b. posiadanych legitymacji uprawniających do posiadania broni (dotyczy
pracowników bezpośredniej ochrony oraz konwojentów),
c. posiadanych świadectw ukończenia kursu uprawniającego do
zabezpieczania imprez masowych (dotyczy osób wskazanych do
zabezpieczenia imprez o charakterze masowym),
d. posiadanych świadectw ukończenia kursu Echocast (dotyczy personelu
dozoru sal muzealnych oraz kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej).
3. Wykaz wykonanych usług – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, wraz
z dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane
należycie.
4. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
5. W razie potrzeby – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów –zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
po
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, będzie
zmianie: wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie dokumentów, aktualnych na dzień ich złożenia, potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
1. Kopia aktualnej koncesji MSWiA, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia.
2. Wykazy osób – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ – wraz z informacjami
dotyczącymi:
a. wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
b. posiadanych legitymacji uprawniających do posiadania broni (dotyczy
pracowników bezpośredniej ochrony oraz konwojentów),
c. posiadanych świadectw ukończenia kursu uprawniającego do
zabezpieczania imprez masowych (dotyczy osób wskazanych do
zabezpieczenia imprez o charakterze masowym),
d. posiadanych świadectw ukończenia kursu Echocast (dotyczy personelu
dozoru sal muzealnych oraz kwalifikowanych pracowników ochrony
fizycznej).
3. Kopia polisy ubezpieczeniowej.
4. W razie potrzeby – zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia
zasobów –zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.

/-/ Jarosław Wójtowicz
I Zastępca Dyrektora
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
ds. Zarządzania
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