Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 242112-2013 z dnia 2013-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej ochronie fizycznej
obiektów nowej siedziby Muzeum Śląskiego znajdujących się w Katowicach przy ul.
Kopalnianej 6 (część południowa kwartału muzeów), na terenie...
Termin składania ofert: 2013-07-02

Numer ogłoszenia: 243962 - 2013; data zamieszczenia: 25.06.2013
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 242112 - 2013 data 24.06.2013 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: II.1.4).
W ogłoszeniu jest: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej
ochronie fizycznej obiektów nowej siedziby Muzeum Śląskiego znajdujących się w
Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 (część południowa kwartału muzeów), na terenie
zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice w Katowicach. Obszar objęty
ochroną znajduje się w granicach działki o wielkości ok. 3 ha, na którą składają się:
budynek główny nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z holem centralnym, droga
pożarowa oraz dawne obiekty pokopalniane zaadaptowane na potrzeby Muzeum
(Centrum Scenografii Polskiej, restauracja, wieża widokowa, stacja
transformatorowa). Chroniony teren pełni funkcję parkowo-publiczną i jest obszarem
otwartym bez ogrodzenia ciągłego. Główną część nowej siedziby Muzeum Śląskiego
stanowił będzie budynek posiadający 3 kondygnacje podziemne oraz 4 kondygnacje
nadziemne. W obrębie części podziemnej Muzeum zlokalizowane są zasadnicze
przestrzenie ekspozycyjne, część konferencyjna, pomieszczenia techniczne,
magazynowe i pomocnicze oraz 3 kondygnacyjny garaż podziemny dla samochodów
osobowych. Łączna powierzchnia użytkowa w nowych i odrestaurowanych
budynkach wynosi ok. 25 000 m2. UWAGA: Inwestycja związana z budową nowej
siedziby Muzeum Śląskiego znajduje się w końcowej fazie realizacji, planowane
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu to IV kwartał 2013 roku. Chronione
obiekty, w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą w całości
udostępniane dla zwiedzających, będzie to okres przeznaczony na dokończenie prób i
odbiorów, urządzanie wewnętrznej przestrzeni muzeum, wyposażanie obiektu.
Planowane jest okazjonalne udostępnienie powierzchni muzealnej (w szczególności
część konferencyjna). 2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się: -



załącznik nr 2 do siwz, będący opisem funkcjonalno użytkowym obiektów nowej
siedziby Muzeum Śląskiego wraz z załącznikami graficznymi; - załącznik nr 8
zawierający wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. 3.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia od 01 sierpnia
2013r., godz. 0:00 do 31 grudnia 2013r., godz. 24:00. W przypadku, gdy umowa
zostanie zawarta po 01 sierpnia 2013r. termin rozpoczęcia realizacji zamówienia
zostanie ustalony przez Strony. 4. Usługa świadczona będzie 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu na minimum dwóch zmianach, przez minimum 9 osób na
zmianie. Zamawiający wymaga stałej obecności dowódcy zmiany na każdej zmianie.
Za dowódcę zmiany uznaje się osobę posiadającą licencję pracownika ochrony
fizycznej II stopnia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać opłaconą polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu
prowadzonej działalności z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem
zamówienia, ważną przez okres realizacji umowy wskazany w pkt 3 powyżej z sumą
gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia,
zgodnie z: a) właściwymi dla przedmiotu zamówienia przepisami prawa, a w
szczególności przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(tj. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie
osób i mienia oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, b)
Regulaminem ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych
jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury, c) postanowieniami
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treścią złożonej oferty,
d) zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętymi zwyczajami. 7. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie
publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią
osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia
z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie
należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom (załącznik nr 6 do siwz). 14. Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).
W ogłoszeniu powinno być: II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu
zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na całodobowej
ochronie fizycznej obiektów nowej siedziby Muzeum Śląskiego znajdujących się w
Katowicach przy ul. Kopalnianej 6 (część południowa kwartału muzeów), na terenie
zlikwidowanej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice w Katowicach. Obszar objęty
ochroną znajduje się w granicach działki o wielkości ok. 3 ha, na którą składają się:
budynek główny nowej siedziby Muzeum Śląskiego wraz z holem centralnym, droga
pożarowa oraz dawne obiekty pokopalniane zaadaptowane na potrzeby Muzeum
(Centrum Scenografii Polskiej, restauracja, wieża widokowa, stacja
transformatorowa). Chroniony teren pełni funkcję parkowo-publiczną i jest obszarem
otwartym bez ogrodzenia ciągłego. Główną część nowej siedziby Muzeum Śląskiego
stanowił będzie budynek posiadający 3 kondygnacje podziemne oraz 4 kondygnacje
nadziemne. W obrębie części podziemnej Muzeum zlokalizowane są zasadnicze
przestrzenie ekspozycyjne, część konferencyjna, pomieszczenia techniczne,

magazynowe i pomocnicze oraz 3 kondygnacyjny garaż podziemny dla samochodów
osobowych. Łączna powierzchnia użytkowa w nowych i odrestaurowanych
budynkach wynosi ok. 25 000 m2. UWAGA: Inwestycja związana z budową nowej
siedziby Muzeum Śląskiego znajduje się w końcowej fazie realizacji, planowane
uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu to IV kwartał 2013 roku. Chronione
obiekty, w czasie realizacji przedmiotowego zamówienia nie będą w całości
udostępniane dla zwiedzających, będzie to okres przeznaczony na dokończenie prób i
odbiorów, urządzanie wewnętrznej przestrzeni muzeum, wyposażanie obiektu.
Planowane jest okazjonalne udostępnienie powierzchni muzealnej (w szczególności
część konferencyjna). 2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się: załącznik nr 2 do siwz, będący opisem funkcjonalno użytkowym obiektów nowej
siedziby Muzeum Śląskiego wraz z załącznikami graficznymi; - załącznik nr 8
zawierający wzór umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą. 3.
Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia począwszy od
01 sierpnia 2013r., godz. 00:00 do 31 grudnia 2013r., godz. 24:00, z zastrzeżeniem
§12 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy (załącznik nr 8 do siwz). W przypadku zawarcia
umowy po 01 sierpnia 2013r., termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia
będzie odpowiadał dacie zawarcia umowy, z zastrzeżeniem §12 ust. 2 pkt 2 wzoru
umowy (załącznik nr 8 do siwz). 4. Usługa świadczona będzie 24 godziny na dobę,
przez 7 dni w tygodniu na minimum dwóch zmianach, przez minimum 9 osób na
zmianie. Zamawiający wymaga stałej obecności dowódcy zmiany na każdej zmianie.
Za dowódcę zmiany uznaje się osobę posiadającą licencję pracownika ochrony
fizycznej II stopnia. 5. Wykonawca zobowiązany będzie posiadać opłaconą polisę
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej z tytułu
prowadzonej działalności z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem
zamówienia, ważną przez okres realizacji umowy wskazany w pkt 3 powyżej z sumą
gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia. 6. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia,
zgodnie z: a) właściwymi dla przedmiotu zamówienia przepisami prawa, a w
szczególności przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia
(tj. Dz. U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ochronie
osób i mienia oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, b)
Regulaminem ogólnych warunków i trybu wykonywania ochrony muzeów i innych
jednostek organizacyjnych podlegających obowiązkowej ochronie, podległych,
podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Kultury, c) postanowieniami
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz treścią złożonej oferty,
d) zasadami wiedzy technicznej oraz przyjętymi zwyczajami. 7. Zamawiający nie
przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8. Zamawiający nie przewiduje
przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert
wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów. 11. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania
zamówienia. 12. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie
publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% zatrudnionych stanowią
osoby niepełnosprawne. 13. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia
z udziałem podwykonawców. W przypadku korzystania z podwykonawców w ofercie
należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy
podwykonawcom (załącznik nr 6 do siwz). 14. Rozliczenia między Zamawiającym a
Wykonawcą będą się odbywać w złotych polskich (PLN).

