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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej
750 000 EURO na: „Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie”
ZMIANA OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Zamawiający zgodnie z art.38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami.) dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne ogłoszonego na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl w dniu 06.05.2020r.
pn.: „Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” w następującym zakresie:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Rozdział VIII – Podwykonawstwo – otrzymuje nowe brzmienie:
1.

Zamawiający zastrzega konieczność osobistego wykonania w zakresie ochrony
bezpośredniej .

2.

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy w zakresie
grup interwencyjnych.

3.

W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy o której
mowa w pkt.2, Wykonawca zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym
części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz
podania przez Wykonawcę nazw (firm) tych podwykonawców.

4.

Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca,
o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi.
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie
zamierza powierzyć realizację prac

5.

Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w niniejszym Ogłoszeniu (art. 22a
ust. 1 ustawy Pzp.), w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
podwykonawca, na którego zasoby zamawiający powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

6.

Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje
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w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawi
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
7.

Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

8.

Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – rozdział XIX Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
dodaje się pkt.5

Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedłożenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo.

ZAŁACZNIK NR 1 – WZÓR FORMULARZA OFERTOWEGO – dodaje się pkt. 9
Oświadczam, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*,
którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia – w zakresie grup
interwencyjnych:

Nazwa podwykonawcy

Część ( zakres) zamówienia

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które
zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona
zamówienie samodzielnie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – do Załącznik nr 3 – oświadczenie o braku podstaw
wykluczenia dodaje się:
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA
KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami:……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załącznik nr 10 – Wzór umowy § 1 dodaje się ust.12:

Zlecenie wykonania części umowy podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie tej części umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym
stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania własne.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załącznik nr 10 – Wzór umowy § 3 ust.2 otrzymuje nowe
brzmienie:
Za realizację umowy Zamawiający zapłaci comiesięczne wynagrodzenie w terminie 21
(słownie: dwudziestu jeden) dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo
wystawionej faktury oraz dowodami zapłaty podwykonawcom.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załącznik nr 10 – Wzór umowy § 4 ust.4 dodaje się pkt.14:
Wykonawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest do przedłożenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Załącznik nr 10 – Wzór umowy § 7 ust.1 dodaje się
pkt.9,10,11:

9)

za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której
przedmiotem są usługi lub projektu jej zmiany w wysokości 1% całkowitego
wynagrodzenia brutto Wykonawcy za każdy przypadek.

10)

za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za każdy przypadek.

11)

za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto
Wykonawcy za każdy przypadek.

POZOSTAŁE ZAPISY OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU POZOSTAJĄ BEZ ZMIAN

………………………………………
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