
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Świadczenie usług ochrony w sześciu obiektach Muzeum Narodowego w Szczecinie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Narodowe w Szczecinie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000276860

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Staromłyńska 27

1.4.2.) Miejscowość: Szczecin

1.4.3.) Kod pocztowy: 70-561

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: (+48) 91 4315 200

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@muzeum.szczecin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeum.szczecin.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 00043639/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-29 13:46

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00035133/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

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. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:a)zdolności do występowania w obrocie
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gospodarczym:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w podstępowaniu w odniesieniu do
warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. b) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada:ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony
osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia
technicznego, uprawniającą do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia
na terenie całego kraju.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z art. 117 ust.2 PZP warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.c) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: i.ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną min. 1 700 000 zł ii. środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie
mniejszej niż 150 000 zł d) zdolności technicznej lub zawodowej:i. w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu
bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach udostępnianych do zwiedzania, w których
gromadzone są dobra kultury narodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w
ramach usługi ochroną objęty był przynajmniej 1 obiekt o kubaturze co najmniej 5000 m³, a
usługa była wykonywana nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. ii. w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie lubwykonuje co najmniej 2 usługi, w ramach
których wykonali co najmniej po dwa konwoje.iii. Dysponuje lub będzie dysponował osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej: • 54 pracownikami ochrony fizycznej
posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o
ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r ( Dz.U. z 2020, poz. 8838t .j. z późniejszymi zm.
).• 8 pracownikami ochrony zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia
1997 r ( Dz.U. z 2020, poz. 8838 t .j. z późniejszymi zm. ).• 2 pracownikami wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia
1997 r o ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2020, poz. 838 t. j. z późn. zm. ). iv. Dysponuje
magazynem do przechowywania broni, spełniającym wymagania techniczne magazynu i
sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015r. poz.992 ze zm.);v. Dysponuje uzbrojonym
stanowiskiem interwencyjnym USI, obsługiwanym przez uprawniony personel, dozorującym
sygnały włamania i napadu oraz zagrożenia pożarowego z rejonu, w którym zlokalizowane są
ochraniane obiekty MNS a także sygnały z obiektów ruchomych (konwoje) z terenu całego kraju.
USI powinno być zdolne do prowadzenia lokalizacji obiektów ruchomych z dokładnością
lokalizacji co najmniej do 100 m na terenie całego kraju;vi. Dysponuje co najmniej dwutorowym
systemem transmisji sygnałów o zagrożeniach włamaniem i napadem – w tym systemem
transmisji radiowej na wydzielonym dla wykonawcy usługi paśmie częstotliwości obejmującej
rejon zamawiającego, oraz sieć telefonii komórkowej, z ważnymi pozwoleniami zgodnie z
obowiązującymi przepisami;vii. Dysponuje co najmniej sześcioma uzbrojonymi dwuosobowymi
grupami interwencyjnymi (GI) wyposażonymi w broń palną krótką oraz środki
łącznościwykorzystujące dwa różne systemy transmisji informacji /np. Telefon GSM i własne
łącze radiowe na wydzielonej częstotliwości. Zmotoryzowane grupy interwencyjne (GI) muszą
być usytuowane w odległości pozwalającej na dojazd do wszystkich sześciu obiektów Muzeum
jednocześnie w czasie do 10 minut, również w godzinach szczytu
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Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale X SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy spełniają warunki dotyczące:a)zdolności do występowania w obrocie
gospodarczym:Zamawiający nie formułuje warunku udziału w podstępowaniu w odniesieniu do
warunku zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. b) uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że
posiada:ważną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony
osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia
technicznego, uprawniającą do wykonywania działalności określonej w przedmiocie zamówienia
na terenie całego kraju.Uwaga: W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie, zgodnie z art. 117 ust.2 PZP warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia
określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 PZP
jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.c) sytuacji
ekonomicznej lub finansowej:Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej
zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada: i.ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na sumę
gwarancyjną min. 1 700 000 zł ii. środki finansowe lub zdolność kredytową o wartości nie
mniejszej niż 150 000 zł d) zdolności technicznej lub zawodowej:i. w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie wykonał należycie lub wykonuje co najmniej 1 usługę polegającą na świadczeniu
bezpośredniej ochrony fizycznej w obiektach udostępnianych do zwiedzania, w których
gromadzone są dobra kultury narodowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli w
ramach usługi ochroną objęty był przynajmniej 1 obiekt o kubaturze co najmniej 5000 m³ lub
zespół obiektów o łącznej kubaturze co najmniej 5000 m³ , a usługa była wykonywana
nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy. ii. w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał należycie lubwykonuje co najmniej 2 usługi, w ramach których wykonali co
najmniej po dwa konwoje.iii. Dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, w tym co najmniej: • 54 pracownikami ochrony fizycznej posiadających wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 r ( Dz.U. z 2020, poz. 8838t .j. z późniejszymi zm. ).• 8 pracownikami
ochrony zgodnie z art. 31 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r ( Dz.U. z
2020, poz. 8838 t .j. z późniejszymi zm. ).• 2 pracownikami wpisanymi na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r o
ochronie osób i mienia ( Dz.U. z 2020, poz. 838 t. j. z późn. zm. ). iv. Dysponuje magazynem do
przechowywania broni, spełniającym wymagania techniczne magazynu i sposobu
zabezpieczenia broni i amunicji, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015r. poz.992 ze zm.);v. Dysponuje uzbrojonym
stanowiskiem interwencyjnym USI, obsługiwanym przez uprawniony personel, dozorującym
sygnały włamania i napadu oraz zagrożenia pożarowego z rejonu, w którym zlokalizowane są
ochraniane obiekty MNS a także sygnały z obiektów ruchomych (konwoje) z terenu całego kraju.
USI powinno być zdolne do prowadzenia lokalizacji obiektów ruchomych z dokładnością
lokalizacji co najmniej do 100 m na terenie całego kraju;vi. Dysponuje co najmniej dwutorowym
systemem transmisji sygnałów o zagrożeniach włamaniem i napadem – w tym systemem
transmisji radiowej na wydzielonym dla wykonawcy usługi paśmie częstotliwości obejmującej
rejon zamawiającego, oraz sieć telefonii komórkowej, z ważnymi pozwoleniami zgodnie z
obowiązującymi przepisami;vii. Dysponuje co najmniej sześcioma uzbrojonymi dwuosobowymi
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grupami interwencyjnymi (GI) wyposażonymi w broń palną krótką oraz środki
łącznościwykorzystujące dwa różne systemy transmisji informacji /np. Telefon GSM i własne
łącze radiowe na wydzielonej częstotliwości. Zmotoryzowane grupy interwencyjne (GI) muszą
być usytuowane w odległości pozwalającej na dojazd do wszystkich sześciu obiektów Muzeum
jednocześnie w czasie do 10 minut, również w godzinach szczytu

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: 
2021-05-06 12:00

Po zmianie: 
2021-05-07 12:00

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

Przed zmianą: 
2021-05-06 13:00

Po zmianie: 
2021-05-07 13:00

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

Przed zmianą: 
2021-06-04

Po zmianie: 
2021-06-07
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