
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby Gdańskiego Teatru

Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GDAŃSKI TEATR SZEKSPIROWSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 220561538

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wojciecha Bogusławskiego 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-818

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.7.) Numer telefonu: 515188854

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@bozp.com.pl

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

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00271092/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-11-16 20:57

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00263737/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

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

Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
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2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 838, z późn. zm.). 
3. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
a) co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, świadczone w
budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczone
nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej usługi co najmniej
600.000,00 zł brutto, 
b) co najmniej pięć usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas
imprez z udziałem publiczności (np. spektakle, koncerty). 
Za jedną usługę będzie uznawana ochrona jednej imprezy.
2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) co najmniej sześciu (6) pracowników ochrony, którzy będą pełnili służbę na chronionym
obiekcie:
- posiadających wykształcenie co najmniej średnie, 
- wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji, 
- całkowicie sprawnych fizycznie i psychicznie
- posiadających doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej
fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – należy
wykazać co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia,
świadczonymi w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), w
których wykonywaniu brał udział wskazany pracownik, 
Co najmniej trzech ze wskazanych pracowników musi mieć doświadczenie w wykonywaniu
usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem
publiczności (np. spektakle, koncerty) – minimum 5 takich usług;
b) osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją zamówienia i nad pracownikami ochrony –
koordynatora:
- wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji,
- posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej
fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – należy
wykazać nadzór nad co najmniej dwoma usługami stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i
mienia, świadczonymi w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262
PKOB), świadczonymi nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej
usługi co najmniej 600.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu
składania ofert,
- posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej pięciu usług polegających na
fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności (np. spektakle,
koncerty), w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną grupą patrolowo – interwencyjną, o czasie dojazdu
do siedziby zamawiającego, nie dłuższym niż 10 minut.
4. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 600.000,00 zł.

Po zmianie: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej:
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia,
wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z
2020r., poz. 838, z późn. zm.). 
3. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie:
a) co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, świadczone w
budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczone
nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej usługi co najmniej
500.000,00 zł brutto, 
b) co najmniej pięć usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas
imprez z udziałem publiczności (np. spektakle, koncerty). 
Za jedną usługę będzie uznawana ochrona jednej imprezy.
2) Wykonawca skieruje do realizacji zamówienia następujące osoby:
a) co najmniej sześciu (6) pracowników ochrony, którzy będą pełnili służbę na chronionym
obiekcie:
- posiadających wykształcenie co najmniej średnie, 
- wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji, 
- całkowicie sprawnych fizycznie i psychicznie
- posiadających doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej
fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – należy
wykazać co najmniej dwie usługi stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia,
świadczonymi w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), w
których wykonywaniu brał udział wskazany pracownik, 
Co najmniej trzech ze wskazanych pracowników musi mieć doświadczenie w wykonywaniu
usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem
publiczności (np. spektakle, koncerty) – minimum 5 takich usług;
b) osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją zamówienia i nad pracownikami ochrony –
koordynatora:
- wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez
Komendanta Głównego Policji,
- posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej
fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – należy
wykazać nadzór nad co najmniej dwoma usługami stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i
mienia, świadczonymi w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262
PKOB), świadczonymi nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości każdej
usługi co najmniej 500.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu
składania ofert,
- posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej pięciu usług polegających na
fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności (np. spektakle,
koncerty), w okresie ostatnich 4 lat, przed upływem terminu składania ofert.
3) Wykonawca dysponuje co najmniej jedną grupą patrolowo – interwencyjną, o czasie dojazdu
do siedziby zamawiającego, nie dłuższym niż 10 minut.
4. Zamawiający określa następujące minimalne warunki udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, o wartości minimum 600.000,00 zł.
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3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 10:00

Po zmianie: 
2021-11-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-11-18 10:15

Po zmianie: 
2021-11-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-12-17

Po zmianie: 
2021-12-21
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