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Unia Europejska

Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Narutowicza 64

Miejscowość:  Sierpc Kod pocztowy:  09-200 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Muzeum Wsi Mazowieckiej w
Sierpcu, 09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 64

Tel.: +48 242752883/608062652

Osoba do kontaktów:  Anna Rzeszotarska

E-mail:  skansen@mwmskansen.pl Faks:  +48 242755820

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.mwmskansen.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Ochrona osób i mienia na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie ochrony osób i mienia (terenów, obiektów, urządzeń, mienia
ruchomego) w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu polegająca na:
1) świadczeniu w sposób ciągły usług ochrony osób i mienia w systemie całodobowym na czterech
posterunkach przez Pracowników ochrony, zapewnienie Pracownikom ochrony wsparcia Grupy interwencyjnej
2) prowadzeniu stałego monitoringu systemu alarmowego obiektów i mienia należących do Muzeum (Skansen,
Ratusz, oddział Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu) polegającego na odbiorze sygnałów generowanych w
obiektach Muzeum i przesyłanych do centrali monitoringu Wykonawcy oraz w razie potrzeby reakcja Grupy
interwencyjnej;
3) konwojowaniu wartości pieniężnych nieprzekraczających 0,5 jednostki obliczeniowej z udziałem pracownika
Muzeum.
2. Zamawiający wymaga zapewnienie przez Wykonawcę wsparcia Grupy interwencyjnej wskazując, iż czas
dojazdu patrolu interwencyjnego od chwili wezwania do:
1) obiektów położonych w granicach administracyjnych Miasta Sierpca (ratusz– pl. Kard. Wyszyńskiego 1,
skansen – ul. Narutowicza 64) nie może być dłuższy niż 15 minut
2) obiektów Muzeum Małego Miasta w Bieżuniu nie może być dłuższy niż 30 minut.
3. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany przez Wykonawcę posiadającego
zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez Wykonawcę
europejskich norm zapewnienia jakości w zakresie przedmiotowych usług np. Certyfikat ISO 9001-2008 lub inny
równoważny dokument.
4. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom określonym w pkt 3.5 SIWZ
Zamawiający żąda zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem spełniania przez
wykonawcę określonych norm zapewnienia jakości np. Certyfikatu ISO 9001-2008 lub innego równoważnego
dokumentu wystawionego przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Wykonawca, który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania
ww. dokumentów, może złożyć inne dokumenty potwierdzające stosowanie przez wykonawcę środków
zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości.
5. Na mocy z art. 29 ust. 3a w związku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) , zwanej dalej „Ustawą, Zamawiający wymaga
w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego zatrudnienia przez Wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
– Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 roku poz. 1502 ze zm.) wszystkich osób wykonujących czynności ochronne
wskazane w przedmiocie zamówienia. Osoby te muszą być zatrudnione na umowę o pracę w wymiarze
pełnego etatu.
6. Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 3 Ustawy Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość udzielenia zamówień,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy w wysokości nie większej niż 5 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu podobnych usług.
7. Zgodnie z dyspozycją art. 36 ust. 2 pkt 10 Ustawy Zamawiający informuje o obowiązku osobistego wykonania
przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. W tym stanie rzeczy działając na podstawie art. 36a ust.
2 pkt 1 Ustawy Zamawiający dokonuje zastrzeżenia o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę
zamówienia w zakresie dot. działania Grupy interwencyjnej.
8. Z zastrzeżeniem zawartym w pkt 8 Zamawiający, dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia,
pod warunkiem spełnienia przez Pracowników ochrony podwykonawcy następujących wymagań: wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony, prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, posiadania uprawnień
do posługiwania się bronią oraz posiadania przez podwykonawcę koncesji wydanej przez Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych (i Administracji) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.
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II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79710000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
DzAI 281/02/2017

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_123321
Dane referencyjne ogłoszenia:   2017-078888   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2017/S 112-226718  z dnia:  14/06/2017  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
12/06/2017  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.3)

Zamiast:
24/07/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/07/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.4)

Zamiast:
24/07/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/07/2017   Godzina: 10:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
Sekcja IV.3.8)

Zamiast:
24/07/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
28/07/2017   Godzina: 10:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/07/2017  (dd/mm/rrrr) - ID:2017-095274
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