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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Biłgoraju
ul. Kościuszki 103
Biłgoraj
23-400
Polska
Osoba do kontaktów: Dariusz Cios
Tel.:  +48 846881202
E-mail: czp_bilgoraj@zus.pl 
Faks:  +48 846866974
Kod NUTS: PL314
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa ochrony obiektów, mienia i osób Oddziału ZUS w Biłgoraju i Rzeszowie oraz podległych jednostek
terenowych
Numer referencyjny: 030000/271/18/2016-CZP

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia Oddziału ZUS w Biłgoraju
oraz podległych jednostek terenowych i O/ZUS w Rzeszowie oraz podległych jednostek terenowych zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2014r. poz. 1099 z późn. zm.)

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

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Dane referencyjne ogłoszenia: 2017-000367
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 002-002309
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/01/2017

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

VII.1.1) Przyczyna zmiany
Modyfikacja pierwotnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki realizacji umowy pkt.5
Zamiast:
1.Wymagane jest w ramach realizacji umowy aby wszystkie osoby wykonujące czynności ochrony fizycznej były
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu
pracy.
2.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę ochrony przy pomocy pracowników wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony.
3.Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego/Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury
VAT lub innego dokumentu sprzedaży.
4. Wynagrodzenie za usługę ochrony za dany miesiąc kalendarzowy płatne będzie z dołu po zakończeniu
miesiąca.
5. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
6. Wymagane jest posiadanie aktualnego (ciągłego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu
wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Powinno być:
1.Wymagane jest w ramach realizacji umowy aby wszystkie osoby wykonujące czynności ochrony fizycznej były
zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, zgodnie z art. 22 § 1 kodeksu
pracy.
2.Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę ochrony przy pomocy pracowników wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony.
3.Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego/Odbiorcę prawidłowo wystawionej faktury
VAT lub innego dokumentu sprzedaży.
4. Wynagrodzenie za usługę ochrony za dany miesiąc kalendarzowy płatne będzie z dołu po zakończeniu
miesiąca.
5. Wymagane jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 8 % ceny całkowitej
podanej w ofercie.
6. Wymagane jest posiadanie aktualnego (ciągłego) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu
wykonywanej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

VII.2) Inne dodatkowe informacje:




