
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony nieruchomości w Teresinie i Poznaniu 

(w podziale na części)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010347026

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Stanisława Moniuszki 1a

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-014

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 667-333-357

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@fsusr.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.fsusr.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

osoba prawna typu korporacyjnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

obowiązkowe zabezpieczenia społeczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00135322/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-08-03 13:32

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00128880/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej
dla części nr 2)
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Przed zmianą: 
2021-07-29

Po zmianie: 
2021-09-29

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 spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dla każdej z części zamówienia) -
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną,
ważną Koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.) -
uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
a) dla części 1 - ochrona Teresin
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa
zamówienia polegające na świadczeniu przez okres minimum 1 roku, usługi bezpośredniej
ochrony fizycznej mienia obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00
zł brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 2.000 m2, oraz potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.

Po zmianie: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu dotyczące:
1.1. wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów (dla każdej z części zamówienia) -
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną,
ważną Koncesję Ministra właściwego do spraw wewnętrznych wydanej na podstawie ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r., poz. 838 z późn. zm.) -
uprawniającej do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i
mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
1.2. zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli
Wykonawca:
a) dla części 1 - ochrona Teresin
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa
zamówienia polegające na świadczeniu przez okres minimum 1 roku, usługi bezpośredniej
ochrony fizycznej mienia obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej niż 150.000,00
zł brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 2.000 m2, oraz potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały wykonane należycie.
b) dla części 2 - ochrona Poznań
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w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa
zamówienia polegające na świadczeniu przez okres minimum 1 roku, usługi bezpośredniej
ochrony fizycznej mienia i monitoringu obiektu/nieruchomości, każda - o wartości nie mniejszej
niż 150.000,00 zł brutto w skali roku, w obiekcie/kompleksie obiektów o łącznej powierzchni
całkowitej nie mniejszej niż 5.000 m2, oraz potwierdzi dokumentami, że usługi te zostały
wykonane należycie.
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