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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:657575-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2022/S 228-657575

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 216-620366)

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

Oficjalna nazwa: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
Krajowy numer identyfikacyjny: 5252347728
Adres pocztowy: ul. Anielewicza 6
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-157
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl 
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi ochrony dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w okresie 24 miesięcy
Numer referencyjny: PZP.271.38.2022

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1) Przedmiotem zamówienia usługi całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia w Muzeum Historii Żydów 
Polskich POLIN w okresie 24 miesięcy.
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz opis sposób wykonania zamówienia zawiera Opis 
Przedmiotu Zamówienia (dalej: „OPZ”), stanowiący odpowiednio załącznik nr 1 do SWZ i załącznik nr 12 do 
SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
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VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 216-620366

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.3
Część nr: Zdolność techniczna i zawodowa
Zamiast:
1) posiada niezbędne doświadczenie, tzn. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych - również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi (wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane 
oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i 
mienia
w instytucji kultury lub innych obiektach użyteczności publicznej o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 
m2 w 1 budynku/obiekcie z wyłączeniem obiektów, których przeważająca działalność polega na handlu lub 
gastronomii
o wartości usług 1 500 000 PLN brutto każda (jeden milion pięćset tysięcy złotych) trwających przez okres co 
najmniej 12 miesięcy każda.
Powinno być:
1) posiada niezbędne doświadczenie, tzn. wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub 
ciągłych - również wykonuje - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 2 usługi (wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane 
oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i 
mienia
w instytucji kultury lub innych obiektach użyteczności publicznej o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 
m2 w 1 budynku/obiekcie z wyłączeniem obiektów, których przeważająca działalność polega na handlu lub 
gastronomii
o wartości usług co najmniej 1 500 000 PLN brutto każda (jeden milion pięćset tysięcy złotych) trwających przez 
okres co najmniej 12 miesięcy każda.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 11:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres związania ofertą
Zamiast:
Data: 28/01/2023
Powinno być:
Data: 02/02/2023
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Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 30/11/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 05/12/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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