
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony fizycznej dla Muzeum Miasta Łodzi przez okres 12 miesięcy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Miasta Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598411

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ogrodowa 15

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 91-065

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.7.) Numer telefonu: 534 160 108

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@muzeum-lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum-lodz.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 00321191/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-17 14:23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00309889/01

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: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
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wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję
Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, wydaną przez Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada system
łączności radiowej pozwalający na radiowe komunikowanie się pracownikom ochrony każdego z
obiektów Zamawiającego oraz grupie interwencyjnej z własnym USI, wyposażonym w radiowe
urządzenia nadawczo - odbiorcze, pracujące w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu
dyspozytorskiego
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę
ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na łączną sumę gwarancyjną co
najmniej 500 000,00 PLN.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
-Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę,
spełniającą łącznie następujące wymagania:
a) jest lub była wykonywana w ramach jednej umowy trwającej nie krócej niż 12 (słownie:
dwanaście) kolejno po sobie następujących miesiącach (w przypadku usługi, której
wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy
dotychczasowy okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 12 miesięcy),
b) wartość łączna wykonanej usługi w okresie 12 (słownie: dwunastu) kolejno po sobie
następujących miesięcy była nie mniejsza niż 300.000,00 PLN brutto.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
7 pracownikami, którzy będą skierowani do pracy u Zamawiającego, posiadającymi legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

Po zmianie: 
1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie wyznacza warunku w
tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada koncesję
Ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
uprawniającą do realizacji przedmiotu zamówienia, wydaną przez Ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na podstawie art. 15 ustawy o ochronie osób i mienia
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże,
że posiada system łączności bezprzewodowej (w tym GSM) pozwalający na komunikowanie się
pracownikom ochrony każdego z obiektów Zamawiającego oraz grupie interwencyjnej z
własnym USI z wykorzystaniem urządzeń nadawczo – odbiorczych.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada polisę
ubezpieczeniową z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na łączną sumę gwarancyjną co
najmniej 500 000,00 PLN.
4. Zdolność techniczna lub zawodowa
-Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej jedną usługę,
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spełniającą łącznie następujące wymagania:
a) jest lub była wykonywana w ramach jednej umowy trwającej nie krócej niż 12 (słownie:
dwanaście) kolejno po sobie następujących miesiącach (w przypadku usługi, której
wykonywania jeszcze nie zakończono, Zamawiający uzna spełnienie warunku, gdy
dotychczasowy okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż 12 miesięcy),
b) wartość łączna wykonanej usługi w okresie 12 (słownie: dwunastu) kolejno po sobie
następujących miesięcy była nie mniejsza niż 300.000,00 PLN brutto.
- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej
7 pracownikami, którzy będą skierowani do pracy u Zamawiającego, posiadającymi legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału
w postępowaniu

Przed zmianą: 
1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego;
2. aktualnej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności
związanej z ochroną osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia ( Dz.U. 2020 poz. 838);
3. pozwolenia radiowego Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych
urządzeń nadawczo - odbiorczych pracujących w sieci radiokomunikacji ruchomej lądowej typu
dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto Łódź
4. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

Po zmianie: 
1. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa
w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez
zamawiającego;
2. aktualnej Koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności
związanej z ochroną osób i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i
mienia ( Dz.U. 2020 poz. 838);
3. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, 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 lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających,
czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego
dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3
miesięcy;
5. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami.
6. Kopia polisy ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
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działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) na łączną sumę
gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN.

Do złożenia powyższych oświadczeń i dokumentów Zamawiający wezwie wyłącznie tego
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona. Termin na złożenie ww. oświadczeń i
dokumentów będzie nie krótszy niż 5 dni od dnia wezwania.

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: 
2021-12-20 09:00

Po zmianie: 
2021-12-27 09:00

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

Przed zmianą: 
2021-12-20 10:00

Po zmianie: 
2021-12-27 10:00

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

Przed zmianą: 
2022-01-18

Po zmianie: 
2022-01-26
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