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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:432538-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2018/S 191-432538
Sprostowanie
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji
Usługi
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 170-387061)
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1)
Nazwa i adresy
Warszawski Uniwersytet Medyczny
ul. Żwirki i Wigury 61, Dział Zamówień Publicznych, pok. 308
Warszawa
02-091
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Rudnicka
Tel.: +48 225720388
E-mail: aez@wum.edu.pl
Faks: +48 225720384
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wum.edu.pl
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Świadczenie całodobowej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Numer referencyjny: AEZ/S-097/2018

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Świadczenie całodobowej fizycznej usługi ochrony obiektów i mienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
oraz usługi zdalnego monitoringu w wybranych obiektach WUM (w godzinach nocnych i dni wolne od pracy), w
zakresie i na zasadach określonych we Wzorze umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ) oraz w Załącznikach numer
2, 3, 4 do SIWZ, tj. liczbę godzin świadczenia usługi ochrony w poszczególnych obiektach (Posterunkach) w
czasie trwania umowy zawiera Załącznik nr 2 do umowy – „Formularz cenowy”; Szczegółowy zakres przedmiotu
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zamówienia obowiązujący we wszystkich wyznaczonych obiektach WUM na terenie Kampusu Banacha i
Bazy Pozostałej (Posterunki 1-19) oraz Kampusu Lindleya (Posterunki 20-26) określa Załącznik nr 3 do SIWZ
(„Zakres ochrony”); „Podstawowe obowiązki pracownika ochrony” zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/10/2018
VI.6)

Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 170-387061

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

Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) należytego wykonywania usługi zgodnie z przedstawioną Koncesją i świadczenia usług zgodnie z
wdrożonym i skutecznie realizowanym w ramach prowadzonej działalności system zapewniającym jakość w
zakresie usługi ochrony osób i mienia, opartych na odpowiednich normach europejskich serii ISO 9001:2000
oraz serii OHSAS 18001 (np. PN-N-18001: 2004);
(...)
8) zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych usług i ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej
za szkody wynikłe z kradzieży lub uszkodzenia powierzonego do ochrony mienia, powstałe w czasie
wykonywania usługi;
(...)
10) zagwarantowania Zamawiającemu pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z włamań, kradzieży i
szkód według wartości otrzymanego odszkodowania, ale nie mniejszej niż wartość początkowa utraconego lub
uszkodzonego przedmiotu według stanu ewidencji Zamawiającego – z wyjątkiem zdarzeń, które miały miejsce
w trakcie godzin świadczenia usługi, w czasie których posterunek objęty był zdalnym monitoringiem;
Powinno być:
Wykonawca zobowiązany jest do:
1) należytego wykonywania usługi zgodnie z przedstawioną Koncesją .......... z dnia ..................;
(...)
8) zagwarantowania wysokiej jakości wykonywanych usług i ponoszenia pełnej odpowiedzialności materialnej
za szkody wynikłe z kradzieży lub uszkodzenia powierzonego do ochrony mienia, powstałe wskutek
niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę;
(...)
10) zagwarantowania Zamawiającemu pokrycia w pełnej wysokości strat wynikających z włamań, kradzieży
i szkód według wartości otrzymanego odszkodowania, ale nie mniejszej niż wartość rynkowa utraconego lub
uszkodzonego mienia Zamawiającego – z wyjątkiem zdarzeń, które miały miejsce w trakcie godzin świadczenia
usługi, w czasie których posterunek objęty był zdalnym monitoringiem;
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 14/12/2018
Powinno być:
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Oferta musi zachować ważność do: 15/12/2018
Numer sekcji: VI.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Zamiast:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
Powinno być:
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 16/10/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 17/10/2018
Czas lokalny: 10:30
VII.2)

Inne dodatkowe informacje:
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