INFORMACJA
USŁUGA CAŁODOBOWEJ OCHRONY MIENIA WRAZ Z OBSŁUGĄ PORTIERNI.
Znak sprawy: IPS-311-1/18
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a w związku z art. 12a ustawy prawo zamówień publicznych
Zamawiający – Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi zmienia treść SIWZ oraz ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym na zadanie p. n. „Świadczenie usług całodobowej ochrony
mienia wraz z obsługą portierni na terenie Instytutu Przemysłu Skórzanego w Łodzi, ul.
Zgierska 73 oraz w Krakowie, ul. Zakopiańska 9” w następujący sposób:

1. Zmianie ulega § 7 pkt. 1 SIWZ w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
„1.
Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, należy
złożyć:
a) aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie ochrony
osób i mienia, wydaną zgodnie z przepisami ustawy o ochronie osób i mienia z dnia
22 sierpnia 1997r (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. nr 145 poz. 1221 ze zm.)
b) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania
takich uprawnień,
c) wykaz wykonanych lub wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usług
(przynajmniej jedna z nich, trwać powinna nieprzerwanie, co najmniej 12 miesięcy)
polegających na fizycznej ochronie mienia 60 000 zł netto za każdą usługę oraz
załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane
(wykonywane) należycie (zał. nr 6 do SIWZ),
d) aktualną polisę wraz z dowodem jej opłacenia, odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności - agencji ochrony mienia, z minimalną sumą
gwarancyjną w wysokości: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia,
e) aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców,
f) zaświadczenie właściwego dla siedziby Wykonawcy naczelnika Urzędu Skarbowego
o nie zaleganiu z płatnościami podatku, lub zaświadczenie o uzyskaniu
przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych
płatności lub wstrzymania w całości wykonywania decyzji właściwego organu ważność dokumentu 3 miesiące,
g) zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, uzyskania przewidzianego
prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub
wstrzymania w całości wykonywania decyzji właściwego organu - ważność
dokumentu 3 miesiące,

h) dokumenty potwierdzające spełnianie warunku, o którym mowa w § 6 pkt. 5.
2. Zmianie ulega § 13 pkt. 1 SIWZ w ten sposób, że otrzymuje brzmienie:
„1. Miejsce i termin składania ofert.
Ofertę należy złożyć w Instytucie Przemysłu Skórzanego, ul. Zgierska 73, 91-462 Łódź w
sekretariacie, w terminie do dnia 15.01.2018 r. godz. 10:00.”
3. Zmianie ulega § 11 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ w ten sposób,
że otrzymuje brzmienie:
„§ 11

1. Z tytułu zadań ochronnych wymienionych w § 1 ZLECENIODAWCA zobowiązuje się płacić
ZLECENIOBIORCY ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne netto w kwocie
………………………., (słownie:………………………….).
2. ZLECENIOBIORCA oświadcza, że zwalnia ZLECENIODAWCĘ z obowiązku zapłaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia należnego osobom, którymi ZLECENIOBIORCA posłużył się w
celu wykonania niniejszej umowy.
3. Kwota wymieniona w pkt. 1 powiększona będzie o stawkę należnego podatku od towarów i usług
VAT obowiązującą w momencie powstania obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11
marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ze zmianami lub zgodnie z każdym kolejnym
aktem prawnym regulującym kwestie momentu powstania obowiązku podatkowego podatku od
towarów i usług VAT.
4. ZLECENIODAWCA płatności realizować będzie przelewem na rachunek bankowy
ZLECENIOBIORCY na podstawie przedstawionych przez niego faktur w terminie wskazanym
na fakturze, jednak nie krótszym niż 14 dni.
5. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności
uważa się datę obciążenia rachunku bankowego ZLECENIODAWCY na podstawie polecenia
przelewu .
6. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących przypadków:
a) zmiany w trakcie obowiązywania umowy stawki podatku od towarów i usług. W takiej
sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie cen jednostkowych brutto podanych
w złożonym „formularzu cenowym” o różnicę wynikającą ze zmiany wysokości podatku
VAT,
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. W takiej sytuacji Zamawiający
dopuszcza waloryzację stawki za jedną rbg pracownika ochrony,
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. W takiej
sytuacji Zamawiający dopuszcza zmianę stawki za jedną rbg pracownika ochrony.

Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt b i c tylko wtedy, gdy
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiany w umowie
w powyższym zakresie muszą być dokonane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.”

