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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:226148-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
2017/S 112-226148

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2017/S 097-191895)

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323591925
E-mail: malgorzata.wroblewska@us.edu.pl 
Faks:  +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu,
Chorzowie oraz Cieszynie.
Numer referencyjny: DZP.381.032.2017.UG

II.1.2) Główny kod CPV
79700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
1)Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w
Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie realizowanych w formie posterunków stałych i doraźnych,
patroli oraz konwojowania wartości pieniężnych.
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2)Świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w
obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych,
zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-H (będące opisami) oraz załączniki nr 2I-Ł
do SIWZ (będące regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

13/06/2017

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 097-191895

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.1.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Krótki opis:
Zamiast:
Przedmiotem zamówienia jest:
1)Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w
Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie realizowanych w formie posterunków stałych i doraźnych,
patroli oraz konwojowania wartości pieniężnych.
2)Świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w
obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych,
zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-H (będące opisami) oraz załączniki nr 2I-Ł
do SIWZ (będące regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego).
Powinno być:
Przedmiotem zamówienia jest:
1)Świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych
w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie realizowanych w formie posterunków stałych i
doraźnych,patroli oraz konwojowania wartości pieniężnych.
2)Świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych
w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup
interwencyjnych,zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-H (będące opisami) oraz załączniki nr 2I-
Łdo SIWZ (będące regulaminami obowiązującymi u Zamawiającego).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„Poufne”, wobec czego wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego co najmniej II-go stopnia wydanego na podstawie Ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. 2016.1167 j.t.).
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1.Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art.144 ust.
1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę
na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
dotyczy części A-D:
1)trwałego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy, o którym mowa w §4 ust. 3;
2)rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony obiektu;
3)zmniejszenia ilości wykonywanych konwojów;
4)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
5)zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 12
(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;
6)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
dotyczy części E-H:
1)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
2)zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 12
(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;
3)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4)w sytuacji zmiany stawek, o których mowa w §2 ust. 3 w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego tzn. na stawkę niższą – na pisemny wniosek jednej ze Stron.
Powinno być:
1.Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144
ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę
na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
dotyczy części A-D:
1)trwałego zmniejszenia ilości pracowników ochrony oraz czasu ich pracy, o którym mowa w §4 ust. 3;
2)rezygnacji ze świadczenia usługi ochrony obiektu;
3)zmniejszenia ilości wykonywanych konwojów;
4)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
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podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
5)zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 12
(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;
6)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy.
dotyczy części E-H:
1)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
2)zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust.
12(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;
3)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4)w sytuacji zmiany stawek, o których mowa w §2 ust. 3 w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego tzn. na stawkę niższą – na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w
rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie: usług bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów
Uniwersytetu Śląskiego; usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w
obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenia usług grup interwencyjnych.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


