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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 345300-2011 z dnia 2011-10-20 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Przedmiotem postępowania i zamówienia jest Całodobowa usługa fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w
Katowicach przy al. W. Korfantego 3 w granicach chronionego obiektu. Usługa wykonywana zgodnie z przepisami
Ustawy o ochronie osób i...
Termin składania ofert: 2011-11-03

Numer ogłoszenia: 356098 - 2011; data zamieszczenia: 28.10.2011
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 345300 - 2011 data 20.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Muzeum Śląskie, Al. Korfantego 3, 40-005 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2585661-3; 3503672, fax. 032
2599804.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4..
W ogłoszeniu jest: Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia, tj. załączyć wykaz co najmniej 4 osób z rocznym doświadczeniem, które
posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia (z podaniem numeru licencji), i które
posiadają pozwolenie na posługiwanie się bronią palną krótką (z podaniem nr pozwolenia), jak również
musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą licencję pracownika zabezpieczenia
technicznego I lub II stopnia (z podaniem numeru licencji), która ukończyła organizowany przez Ośrodek
Zbiorów Publicznych kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed
przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory
dóbr kultury - wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(Załącznik Nr 5 do SIWZ), i w oparciu o Oświadczenia
(Załącznik Nr 3 i Nr 6 do SIWZ). Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia
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na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
W ogłoszeniu powinno być: Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje osobami, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. załączyć wykaz co najmniej 4 osób z rocznym
doświadczeniem, które posiadają licencję pracownika ochrony fizycznej I lub II stopnia (z podaniem
numeru licencji), i które posiadają pozwolenie na posługiwanie się bronią palną krótką (z podaniem nr
pozwolenia), jak również musi wykazać, iż dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą licencję
pracownika zabezpieczenia technicznego I lub II stopnia (z podaniem numeru licencji), która ukończyła
organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (poprzednio: Ośrodek Ochrony
Zbiorów Publicznych) kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed
przestępczością i pożarem obiekty zabytkowe, muzealne, sakralne i inne gromadzące publiczne zbiory
dóbr kultury - wraz z podaniem informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ocena spełnienia
warunku będzie dokonywana metodą 0 - 1, tj. spełnia/nie spełnia, w oparciu o Wykaz osób, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia(Załącznik Nr 5 do SIWZ), i w oparciu o Oświadczenia
(Załącznik Nr 3 i Nr 6 do SIWZ). Wykonawca przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b
ustawy PZP, w takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie
dysponował osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób zdolnych do wykonania zamówienia
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia..
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