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Ogłoszenie nr 84538  2017 z dnia 20170517 r.

Rybnik:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 504400N2017
Data: 09/05/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, Krajowy numer identyfikacyjny
29293600000, ul. ul. Gliwicka 33, 44201

Rybnik, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 324 328 138, email

zam.publiczne@psychiatra.com, faks 324 328 169.
Adres strony internetowej (url): www.bip.psychiatria.com
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które
nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 6
W ogłoszeniu jest: Wartość bez VAT 0,99
W ogłoszeniu powinno być: 0,00 Zamawiający nie podaje wartości zamówienia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 8
W ogłoszeniu jest: 36
W ogłoszeniu powinno być: 36 miesięcy
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Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 2.2
W ogłoszeniu jest: Cena 60
W ogłoszeniu powinno być: Cena: 60 ulga na PFRON: 40

II.2) Tekst, który należy dodać
Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Wymagane jest przesłanie ofert na adres SP ZOZ Państwowy
Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, ul. Gliwicka 33, 44201 Rybnik, Budynek
Administracji, II piętro, Biuro pracownika ds. zamówień publicznych pokój nr 17

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 4) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i
informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 Ustawy PZP; 5)
dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału
w postępowaniu  jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 5
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: 1) aktualnej koncesji wydaną przez Ministra właściwego do
spraw wewnętrznych, na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem (ustawa z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Dz. U z 2016 r. poz. 1432 ze zm.); 2) potwierdzających, że
Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 300 000,00 zł, w tym: w zakresie Pakietu 1 na kwotę
nie mniejszą niż 230 000,00 zł, w zakresie Pakietu 2 na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 zł  jeżeli z
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uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć tych dokumentów, Zamawiający dopuszcza złożenie
przez Wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c Ustawy PZP; 3) wykazu usług
wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy  w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (sporządzonego zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ),
oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów  oświadczenie Wykonawcy; 5) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim
Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu  jeżeli Wykonawca polega na
zasobach podmiotu trzeciego.

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: PL

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: Załącznik
Punkt:
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Część nr 2 Nazwa: usługi w zakresie konwojowania, ochrony
pracowników oraz wartości pieniężnych. Usługa konwojowania i ochrony pracowników Zamawiającego oraz
wartości pieniężnych z siedziby Zamawiającego do siedziby Banku oraz podejmowanych z Banku i
przewożonych do siedziby Zamawiającego, będzie realizowana z zachowaniem następujących warunków: 1)
Wykonywanie usług konwojowych (ochronnych) przez Wykonawcę odbywać się będzie z wykorzystaniem
środków transportu wyposażonych odpowiednio do realizacji celu umowy, prowadzonych przez uzbrojonych
w broń palną kierowców oraz z udziałem uzbrojonych w broń palną konwojentów. 2) W czasie konwojowania
wartości pieniężnych z Banku do Zamawiającego lub odwrotnie, kasjer Zamawiającego będzie posiadał całość
przewożonych wartości pod swoją pieczą i będzie ponosił za nie odpowiedzialność, ograniczoną do działań i
zaniechań kasjera wykonanych w złej wierze. 3) W odniesieniu do działań i zaniechań osób trzecich
(niebędących pracownikami Zamawiającego) odpowiedzialność za bezpieczeństwo przewożonych wartości,
jak również za życie i zdrowie kasjera ponosił będzie Wykonawca. Odpowiedzialność, o której mowa w zdaniu
poprzedzającym Wykonawca będzie ponosił od momentu opuszczenia pomieszczenia, z którego pobierane są
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wartości podlegające przewozowi przez pracownika Zamawiającego, do miejsca w którym środki są
deponowane (do momentu ich przekazania pracownikowi Banku). Procedurę przewozu środków z Banku do
Zamawiającego będzie się stosować odpowiednio. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie rozciągać się na
szkody pośrednie. 4) Wartość środków pieniężnych, przewożonych w trakcie każdorazowego konwoju, ustalać
się będzie na podstawie raportu kasowego, w odniesieniu do środków przewożonych od Zamawiającego do
Banku oraz wyciągu bankowego w odniesieniu do środków przewożonych z Banku do Zamawiającego; 5) Do
obowiązków Zamawiającego należeć będzie wyposażenie kasjera w odpowiednią torbę lub kasetę do
przenoszenia gotówki, zamykaną na klucz. W czasie przejazdu samochodem wartości pieniężne przewożone
będą w metalowym tresorze. Wykonawca poucza kasjera Zamawiającego o obowiązku podporządkowania się
dowódcy konwoju w czasie przewożenia wartości pieniężnych. Dowódca konwoju wskazuje kasjerowi miejsce
w pojeździe oraz udziela wyczerpującego instruktażu o sposobie zachowania się kasjera w przypadkach
szczególnych (pożar, napad, wypadek samochodowy itp.) 6) Czas pracy grupy konwojowej będzie się
rozpoczynać od momentu zgłoszenia się grupy konwojowej u osoby wskazanej przez Zamawiającego. 7)
Zamawiający będzie zamawiał usługę zabezpieczenia wartości pieniężnych telefonicznie określając godzinę
stawienia się konwoju. 8) Trasa zostanie ustalona przed odjazdem do Banku, 9) Realizacja usługi przewidziana
jest 7 razy w miesiącu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji mniejszej ilości usług w zakresie
konwojowania. Z tego tytułu nie będą przysługiwały Wykonawcy żadne roszczenia poza roszczeniem zapłaty
za faktycznie zrealizowaną usługę. Termin realizacji 36 miesiecy, Kryterium: cena 60, ulga na PFRON 40
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