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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Wojska Polskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 14086181900000, ul. 

Al. Jerozolimskie  3, 00495   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 022 

6295271, 72, e-mail marwek@interia.pl, faks 226 295 273.  

Adres strony internetowej (url): www.muzeumwp.pl 

Adres profilu nabywcy:  

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń 

lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: III 

Punkt: 1.3) 

W ogłoszeniu jest: a)Warunek ten zostanie uznany za spełniony w przypadku 

przedstawienia dokumentó w potwierdzających, Wykonawca wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedn ej 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 o wartości nie mniejszej niż 300.000, - zł brutto (słownie: trzys ta 

tysięcy złotych) w skali jednego roku, oraz załączył dowody określające, że usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowy ch lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

oraz b)W zakresie części 1 zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony w 

przypadku wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej 9 osobami wpisanych 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z świadczeniem, że 

ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia oraz co najmniej 1 osobą posiadającą 

przeszkolenie przez NIMOZ w zakresie ochrony muzeów i zbiorów oraz 

sporządzania dokumentacji organizacyjno - ochronnej w obiektach muzealnych wraz 

z oświadczeniem, że ww. osoba posiada wymagane przeszkolenie,c )W zakresie 

części 2 zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony w przypadku 

wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej 6 osobami wpisanych na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wraz z świadczeniem, że ww. 

osoby posiadają wymaga ne uprawnienia oraz co najmniej 1 osobą posiadającą 
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przeszkolenie przez NIMOZ w zakresie ochrony muzeów i zbiorów oraz 

sporządzania dokumentacji organizacyjno - ochronnej w obiektach muzealnych wraz 

z oświadczeniem, że ww. osoba posiada wymagane przeszkoleni e.  

W ogłoszeniu powinno być: a)Warunek ten ostanie uznany za spełniony w 

przypadku przedstawienia dokumentów potwierdzających, Wykonawca wykonał, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedn ej 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 o wartości nie mniejszej niż 300.000,- zł brutto (słownie: trzysta 

tysięcy złotych) w skali jednego roku, oraz załączył dowody określające, że usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane ależycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych 

lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 

charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 

referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny 

być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz b)W zakresie części 

1 zamówienia warunek ten zostanie uznany za spełniony w przypadku wykazania, że 

Wykonawca dysponuje co najmniej 9 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej wraz z oświadczeniem, że ww. osoby posiadają 

wymagane uprawnienia ,c)W zakresie części 2 zamówienia warunek ten zostanie 

uznany za spełniony w przypadku wykazania, że Wykonawca dysponuje co najmniej 

6 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

wraz z oświadczeniem, że ww. osoby posiadają wymagane uprawnienia.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: IV 

Punkt: 6.2 

W ogłoszeniu jest: Data: 15/12/2016, godzina: 08:30 

W ogłoszeniu powinno być: Data: 19/12/2016, godzina: 08:30 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 
Numer sekcji: Załącznik I 

Punkt: Część nr 1 pkt 4 

W ogłoszeniu jest: data zakończenia: 10/01/2018 

W ogłoszeniu powinno być: data zakończenia: 29/12/2017 

 

 


