
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 178307-2015 z dnia 2015-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa 

1. Przedmiot zamówienia stanowią usługi ochrony osób i mienia w kaponierze i jej otoczeniu 

w Cytadeli Warszawskiej na potrzeby Muzeum Wojska Polskiego - Oddział Muzeum 

Katyńskie przy ul. Dymińskiej 13 w Warszawie 2. Obiekt przewidziany do... 

Termin składania ofert: 2015-12-10  

 

Numer ogłoszenia: 180707 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 178307 - 2015 data 03.12.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 

022 6295271, 72, fax. 022 6295273. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2). 

 W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz w przypadku 

wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

co najmniej dwóch zamówień na usługi ochrony osób i mienia o wartości nie 

mniejszej niż 200.000,- zł brutto /dwieście tysięcy złotych/ w skali jednego roku oraz 

jednej usługi ochrony osób i mienia dla muzeum rejestrowanego w rozumieniu ustawy 

z dnia 21.11.1996 r. o muzeach /Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm./ lub dla jego 

odpowiednika zagranicznego, w tym jednego zamówienia o dowolnej wartości oraz 

jednego zamówienia oraz załączenia dowodów określających, że co najmniej te 

zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

 W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych oraz w przypadku wykonania lub wykonywania w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień na usługi 

ochrony osób i mienia o wartości nie mniejszej niż 300.000,- zł brutto (trzysta tysięcy 

złotych) w skali jednego roku oraz jednej usługi ochrony osób i mienia o dowolnej 

wartości dla muzeum rejestrowanego w rozumieniu ustawy z dnia 21.11.1996 r. o 

muzeach (Dz. U. z 2012 r., poz. 987 z późn. zm.) lub dla jego odpowiednika 

zagranicznego oraz załączenia dowodów określających, że co najmniej te zamówienia 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=178307&rok=2015-12-03


 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 

 W ogłoszeniu jest: 10.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska Polskiego w 

Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

 W ogłoszeniu powinno być: 15.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Muzeum Wojska 

Polskiego w Warszawie, Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 

 Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4). 

 W ogłoszeniu jest: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży 

oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wymaganych przez art. 

22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz wykazania, 

że Wykonawca dysponuje co najmniej dwoma osobami wpisanymi na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na każdy dzień realizacji umowy. 

 W ogłoszeniu powinno być: Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 

Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

wymaganych przez art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 

publicznych; wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej trzema osobami 

wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na każdy dzień 

realizacji umowy oraz wykazania, że Wykonawca dysponuje osobą nadzorującą 

pracowników posiadającą przeszkolenie w zakresie ochrony muzeów i zbiorów 

przeprowadzone przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów. 

 

 


