Ogłoszenie nr 500025129-N-2018 z dnia 02-02-2018 r.
Biała Podlaska:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 510297-N-2018
Data: 26/01/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego 00-968 Warszawa, ul. Marymoncka
34, Filia w Białej Podlaskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 32783000025, ul. ul.
Akademicka 2, 21500 Biała Podlaska, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 833 428 712, email zamowienia@awf-bp.edu.pl, faks 833 428 712.
Adres strony internetowej (url): http://www.awf-bp.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne30plus
Adres profilu nabywcy: www.awf-bp.edu.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu: Data: 2018-02-05, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: Data: 2018-02-07, godzina: 10:00
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: 6.6)
W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: 1. Do formularza oferty, wypełnionego zgodnie ze
wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – podpisanego przez osobę upoważnioną do
reprezentacji Wykonawcy - należy dołączyć: 1) Oświadczenia, o których mowa w rozdz. 8
SIWZ część A - sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących Załączniki nr 3 i 4 do
SIWZ, zawierające w szczególności zawarte we wzorach informacje; 2) Dokument
potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej załączników, jeżeli
prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo należy
złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z
oryginałem. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów zawartych w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi adresami
internetowymi, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na
język polski wskazanych przez Wykonawcę i po-branych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów. 2. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z
późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących wska-zane przez
Zamawiającego w pkt 2) czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usług ochrony w
szczególności czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia. 4.

Zatrudnienie osób wykonujących wskazane w pkt 2) czynności powinno trwać od rozpoczęcia
wykonywania usług ochrony do końca okresu realizacji przedmiotu zamówienia lub
zakończenia wykonywania poszczególnych czynności przez daną osobę, a w przypadku
rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę lub osoby lub przez pracodawcę lub
wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca lub
podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce innej osoby lub osób na
podstawie umowy o pracę. 5. Zamawiający nie będzie wymagał od Wykonawcy, którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy. 6. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał interes w uzyskaniu
danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej, określone w
dziale VI ustawy PZP, odnoszące się do postępowań na usługi o wartości poniżej 221000
euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy PZP. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w
formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio
własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8. Odwołujący
przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego wniesienia w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: 1. Do formularza oferty, wypełnionego
zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2 do SIWZ – podpisanego przez osobę
upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy - należy dołączyć: 1) Oświadczenia, o których
mowa w rozdz. 8 SIWZ część A - sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących
Załączniki nr 3 i 4 do SIWZ, zawierające w szczególności zawarte we wzorach informacje; 2)
Dokument potwierdzający posiadanie uprawnień do złożenia (podpisania) oferty i jej
załączników, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie
za zgodność z oryginałem. W przypadku, gdy fakt umocowania wynika z dokumentów
zawartych w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych dostępnych pod określonymi
adresami internetowymi, Zamawiający pobierze sa-modzielnie z tych baz danych wskazane
przez Wykonawcę dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia
tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez
Zamawiającego dokumentów. 2. Zgodnie z art. 29 ust 3a ustawy PZP, Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r.
poz. 1666, z późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem pracy”, osób wykonujących wska-zane
przez Zamawiającego w pkt 2) czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia. 3.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy pracowników fizycznych
wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonaniem usług ochrony w
szczególności czynności polegające na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osób wykonujących
czynności ochrony w grupie interwencyjnej. 4. Zatrudnienie osób wykonujących wskazane w
pkt 2) czynności powinno trwać od rozpoczęcia wykonywania usług ochrony do końca okresu
realizacji przedmiotu zamówienia lub zakończenia wykonywania poszczególnych czynności
przez daną osobę, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez zatrudnianą osobę lub
osoby lub przez pracodawcę lub wygaśnięcia stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, Wykonawca lub podwykonawca obowiązany będzie do zatrudnienia na to miejsce
innej osoby lub osób na podstawie umowy o pracę. 5. Zamawiający nie będzie wymagał od
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy. 6. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeśli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej,

określone w dziale VI ustawy PZP, odnoszące się do postępowań na usługi o wartości poniżej
221000 euro, zgodnie z art. 179 i kolejnymi ustawy PZP. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa
Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone
odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 8.
Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do jego
wniesienia w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego
terminu.
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