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  Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 50697-2016 z dnia 2016-05-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Mysłakowice

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia wraz z usługą utrzymania czystości

terenu w Karkonoskim Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach - Kostrzycy (składowisko odpadów). Usługa

realizowana będzie zgodnie...

Termin składania ofert: 2016-05-16

Numer ogłoszenia: 116646 - 2016; data zamieszczenia: 10.05.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 50697 - 2016 data 06.05.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Bukowcu, Bukowiec, ul. Robotnicz 6, 58-533

Mysłakowice, woj. dolnośląskie, tel. 75 71 31 271, fax. 75 71 31 271.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1.

W ogłoszeniu jest: 12.1. Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:2 000,00 zł

brutto12.2.Wadium może być wnoszone w następujących formach: 12.2.1.Pieniądzu,12.2.2.Poręczeniach

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy

jest zawsze poręczeniem pieniężnym,12.2.3.Gwarancjach bankowych,12.2.4.Gwarancjach

ubezpieczeniowych, 12.2.5.Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt

2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z

2007 r. Nr 42, poz. 275).12.3.Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, o którym mowa

w pkt 15. Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za

skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki

przelew przed upływem terminu składania ofert. Dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego

przez Wykonawcę nie jest, więc wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego

wniesienia wadium przez Wykonawcę.Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto

Zamawiającego nr 0610902590000000012253 8825 w Banku Zachodnim WBK S.A. 6 Oddział w Jeleniej

Górze. Na przelewie należy umieścić informację: Wadium: Ochrona osób i mienia12.4.Wadium w formie

innej niż pieniężna należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: ul. Robotnicza 6, 58-533 Mysłakowice. Przy

przekazaniu tych dokumentów osoba je składająca otrzyma odpowiednie potwierdzenie.12.5.W przypadku

składania przez Wykonawcę wadium w formie wskazanej w pkt 12.2.2. do 12.2.5., wadium powinno być
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sporządzone adekwatnie do formy, w której jest wnoszone i winno zawierać następujące

elementy:12.5.1.Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji poręczenia

(Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczyciela

oraz wskazanie ich siedzib,12.5.2.Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub

poręczeniem,12.5.3.Kwotę gwarancji lub poręczenia,12.5.4.Termin ważności wadium,12.5.5. W przypadku

Konsorcjum w treści dokumentu należy zaznaczyć zapis, że dotyczy ona Konsorcjum,12.5.6.Zobowiązanie

gwaranta,poręczyciela do: bezwarunkowego zapłacenia kwoty wadium na pierwsze pisemne żądanie

Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:a)odmówił podpisania

umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego

zabezpieczenia należytego wykonania umowy,c)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało

się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.d)jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,

o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

lub pełnomocnictw12.6.Zwrot wadium oraz sytuacja jego ewentualnego zatrzymania uregulowana jest w art.

46 Ustawy..

W ogłoszeniu powinno być: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3.

W ogłoszeniu jest: Dysponowanie na terenie (Mysłakowic, Podgórzyna, Karpacza, Kowar lub Jeleniej

Góry) własną grupą interwencyjną, w skład której wchodzi minimum 3 pracowników ochrony posiadających

licencję I bądź II stopnia, 8.1.3.2.Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą licencję II stopnia,

realizującą zadania nadzoru (kierownictwa).

W ogłoszeniu powinno być: Dysponują na terenie (Mysłakowic, Podgórzyna, Karpacza, Kowar lub

Jeleniej Góry) własną grupą interwencyjną, w skład której wchodzi minimum 3 pracowników ochrony

posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wydany przez właściwego

Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób

i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.). 8.1.3.2.Dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wydany przez właściwego Komendanta

Wojewódzkiego Policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j.

Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z późn. zm.), zadania nadzoru (kierownictwa)..

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

W ogłoszeniu jest: Dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą licencję II stopnia, realizującą zadania

nadzoru (kierownictwa).

W ogłoszeniu powinno być: Dysponują co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej, wydany przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z

przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 z

późn. zm.), zadania nadzoru (kierownictwa)..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5.

W ogłoszeniu jest: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
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związanej z przedmiotem zamówienia, tj. świadczeniem usług ochrony osób i mienia, na kwotę minimum

500.000,00 zł.

W ogłoszeniu powinno być: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej

działalności związanej z przedmiotem zamówienia, tj. świadczeniem usług ochrony osób i mienia, na kwotę

minimum 3 000 000,00 zł.


