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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:19903-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2019/S 010-019903

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 248-574514)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa
02-353
Polska
Osoba do kontaktów: Paweł Moch
Tel.:  +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udt.gov.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ochrona fizyczna osób i mienia oraz monitoring sygnałów alarmowych w obiektach Urzędu Dozoru
Technicznego, ZP-DA-50/18
Numer referencyjny: ZP-DA-50/18

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiot zamówienia został opisany (odpowiednio dla każdej z części) we wzorze umowy (wraz z
załącznikami) stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZS, a obejmować będzie m.in.: świadczenie usług
ochrony fizycznej w poszczególnych obiektach UDT, polegających na zapewnieniu bezpieczeństwa osób i
mienia Zamawiającego oraz stałego monitorowania sygnałów alarmowych realizowanego przez Centrum
Monitorowania Alarmów, wraz z przyjazdem Grupy interwencyjnej Wykonawcy. Usługi ochrony fizycznej w
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zależności od obiektu UDT będą realizowane w systemie 24-godzinnym we wszystkie dni tygodnia oraz w
systemie 12, 10 i 8-godzinnym w dni robocze UDT

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/01/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 248-574514

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną brutto, a punkty dla wszystkich pozostałych ofert.
Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości łącznie dla wszystkich części 150 000 PLN lub odpowiednio
dla części: I cześć 23 000 PLN, II część 43 000 PLN, III część 39 000 PLN. Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu:
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038, zaznaczając w tytule przelewu temat: „ZP-
DA-68/18 wadium dot. świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego”; za datę
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego lub w
jednej z poniżej podanych form:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
Uwaga. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.
Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniądz Wykonawca może złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową lub przesłać Zamawiającemu
mailem na adres: przetargi@udt.gov.pl 
Uwaga: z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt. 11 oraz 12 SIWZ Rozdział.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert.
Powinno być:
Kryterium Cena oferty brutto – 100 %
Zamawiający przyzna 100 punktów ofercie z najniższą ceną brutto, a punkty dla wszystkich pozostałych ofert.
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Wymagane jest wniesienie wadium w wysokości łącznie dla wszystkich części 105 000 PLN lub odpowiednio
dla części: I cześć 23 000 PLN, II część 43 000 PLN, III część 39 000 PLN. Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu:
Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank
Gospodarstwa Krajowego 73 1130 1017 0020 1214 7720 0038, zaznaczając w tytule przelewu temat: „ZP-
DA-68/18 wadium dot. świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Dozoru Technicznego”; za datę
wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego lub w
jednej z poniżej podanych form:
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez
podmioty, o których w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości, należy złożyć w oryginale, w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.
Uwaga. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz 5 ustawy Pzp.
Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. Wadium wnoszone w formie innej niż
pieniądz Wykonawca może złożyć wraz z ofertą poprzez Platformę zakupową lub przesłać Zamawiającemu
mailem na adres: przetargi@udt.gov.pl 
Uwaga: z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne, na każde pisemne żądanie zgłoszone
przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w pkt. 11 oraz 12 SIWZ Rozdział.
Wadium musi być wniesione najpóźniej do terminu składania ofert.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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