
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi w zakresie ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Tarnowie ul. Kościuszki

32, 33-100 Tarnów oraz Inspektoracie ZUS w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 48, 32-700
Bochnia

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: Oddział w Tarnowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000017756

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kościuszki 32

1.4.2.) Miejscowość: Tarnów

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 146327587

1.4.8.) Numer faksu: 146327518

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zampubl_tarnow@zus.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zus.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane
przez nie fundusze

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00039377/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-23 12:13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029069/02

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
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Przed zmianą: 
Zgodnie z SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki dotyczące: 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej (dotyczy każdej z części zamówienia) : Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że posiada w okresie obowiązywania umowy aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe
zamówienie, w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli każdy z Wykonawców będzie posiadał aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe
zamówienie, w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 2.
sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia jest ubezpieczony
od odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 700 000,00 zł Część II –700
000,00 zł W przypadku składania oferty obejmującej więcej niż jedną część przedmiotu
zamówienia kwota ubezpieczenia ulega zsumowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli wykonawcy spełnią go razem. 3. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże (dla każdej z części zamówienia osobno), że w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na całodobowej ochronie
osób i mienia w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej spełniającą łącznie następujące
wymagania: a) usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres, co najmniej 12
kolejnych miesięcy kalendarzowych przed upływem terminu składania ofertb) usługa była/jest
realizowana w budynkach użyteczności publicznej* lub jednostkach użyteczności publicznej**c)
o wartości usługi minimum 300 000,00 zł brutto, *przez „budynki użyteczności publicznej” należy
rozumieć obiekty zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), tj. budynki przeznaczone
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.**
przez „jednostki użyteczności publicznej” należy rozumieć urząd państwowy lub instytucję
służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych np. szpitale, szkoły, stacje pogotowia ratunkowego,
zawodowa straż pożarna, banki, komendy policji, obiekty wojskowe, urzędy państwowe, ośrodki
przetwarzania danych, obiekty łączności, kina i teatry.W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunku. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ)

Po zmianie: 
Zgodnie z SWZ o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki dotyczące: 1. uprawnień do prowadzenia określonej działalności
gospodarczej lub zawodowej (dotyczy każdej z części zamówienia) : Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże, że posiada w okresie obowiązywania umowy aktualną koncesję na
prowadzenie działalności gospodarczej na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe
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zamówienie, w zakresie usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W
przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przedmiotowy
warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie posiadał aktualną koncesję na prowadzenie
działalności gospodarczej na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie, w zakresie
usług ochrony osób i mienia, wydanej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 2. sytuacji ekonomicznej
lub finansowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej na kwotę nie mniejszą niż: Część I – 700 000,00 zł Część II –700
000,00 zł W przypadku składania oferty obejmującej więcej niż jedną część przedmiotu
zamówienia kwota ubezpieczenia ulega zsumowaniu. W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli wykonawcy spełnią go razem. 3. zdolności technicznej lub zawodowej:Wykonawca spełni
warunek jeżeli wykaże (dla każdej z części zamówienia osobno), że w okresie ostatnich 3 lat
przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę polegającą na całodobowej ochronie
osób i mienia w formie bezpośredniej stałej ochrony fizycznej spełniającą łącznie następujące
wymagania: a) usługa była/ jest realizowana w sposób nieprzerwany przez okres, co najmniej 12
kolejnych miesięcy kalendarzowych przed upływem terminu składania ofertb) usługa była/jest
realizowana w budynkach użyteczności publicznej* lub jednostkach użyteczności publicznej**c)
o wartości usługi minimum 300 000,00 zł brutto, *przez „budynki użyteczności publicznej” należy
rozumieć obiekty zgodnie z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 z późn. zm.), tj. budynki przeznaczone
na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi
bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim
lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych
funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.**
przez „jednostki użyteczności publicznej” należy rozumieć urząd państwowy lub instytucję
służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych np. szpitale, szkoły, stacje pogotowia ratunkowego,
zawodowa straż pożarna, banki, komendy policji, obiekty wojskowe, urzędy państwowe, ośrodki
przetwarzania danych, obiekty łączności, kina i teatry.W przypadku wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunek zostanie uznany za spełniony
jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
posiada doświadczenie w zakresie, w którym wykazuje spełnienie warunku. Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego
wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (zgodnie z załącznikiem nr 8 do SWZ)
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