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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Muzeum Historii Żydów Polskich Polin
5252347728
ul. Anielewicza 6
Warszawa
00-157
Polska
Osoba do kontaktów: Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Warszawa, ul. Anielewicza 6
E-mail: przetargi@polin.pl 
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.polin.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa ochrony osób i mienia oraz dozór sal wystawienniczych w budynku Muzeum Historii Żydów Polskich
przy ul. Anielewicza 6 w Warszawie
Numer referencyjny: PZP.271.21.2018

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz dozór sal wystawienniczych
w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.
2. Przedmiot zamówienia: Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia oraz dozór sal i przestrzeni
wystawienniczych oraz przeciwdziałanie zagrożeniom, przez koncesjonowanego Wykonawcę w oparciu o
postanowienia Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, ze zm.)
oraz postanowienia Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w
sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich
zniszczeniem lub utratą (Dz. U z 2014 r. poz. 1240).
3. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług bezpośredniej ochrony fizycznej budynku Muzeum
Historii Żydów Polskich realizowanej w formie:
- posterunków stałych;
- posterunków doraźnych;
- patroli;
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- konwojów.

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

14/09/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: MHZP
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-118020
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 152-349087
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 06/08/2018

Sekcja VII: Zmiany
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.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Wykaz i którtki opis kryteriów
Zamiast:
Wykonawca ma wykazać, że: 1. dysponuje lub będzie dysponował: a) koordynatorem ochrony posiadającym
wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymującego się co najmniej dwu letnim
doświadczeniem w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub instytucji kultury i ukończonym
szkoleniem z zakresu kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i
udostępniających dobra kultury przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN lub inne
uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie;
b) co najmniej 45 pracownikami kwalifikowanymi zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, w tym: -
6(sześcioma) pracownikami ze znajomością języka angielskiego na poziomie min. B1 (Zamawiający uzna za
potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie B1, jeżeli Wykonawca przedłoży dyplom ukończenia
studiów wyższych, gdzie jednym z przedmiotów do zaliczenia był język angielski, jeżeli ten przedmiot był
zdawany na poziomie min. B1 lub certyfikat poświadczający znajomość języka anielskiego na poziomieB1 /
lub certyfikat ukończenia kursu na tym poziomie w placówce oświatowej); - 4 (czteroma) pracownikami
posiadającymi przeszkolenie z rozpoznania pirotechnicznego do obsługi urządzeń do prześwietlania bagażu
oraz obsługi detektora par materiałów wybuchowych, posiadających aktualne, wymagane przepisami badania
lekarskie; - 12 (dwunastoma) pracownikami z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy na urządzeniach RTG;
- 12 (dwunastoma) pracownikami z ukończonym kursem pierwszej pomocy. Zamawiający wymaga aby osoby
skierowane do pracy u Zamawiającego posiadały przebyte przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych
gromadzących zbiory dóbr kultury, przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN lub inne
uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie;
c) co najmniej 6 (sześcioma) strażakami z uprawnieniami do obsługi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru z
panelem operatora oraz do obsługi szafy systemu Dźwiękowy System Ostrzegawczy z pulpitem operatora,
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posiadający minimum trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej i ukończone kwalifikowane kursy pierwszej
pomocy; Strażacy nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i
legitymować się przeszkoleniem przez instytucje podległe MKIDN.
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2. dysponują potencjałem technicznym obejmującym a) całodobowe centrum operacyjno/dyspozytorskie z co
najmniej 2-osobową obsadą na każdej zmianie; b) stacje monitorowania alarmów i/lub alarmowym centrum
odbiorczym; c) co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do
chronionego obiektu nie dłuższym niż 10 minut (bez względu na porę dnia);
3. dysponują potencjałem w zakresie konwojowania środków pieniężnych oraz dóbr kultury o wartości co
najmniej 0,5 jednostki obliczeniowej;
4. posiadają doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia - w tym celu wykonawca musi wykazać, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje:
co najmniej dwie 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 oraz dozorze sal wystawowych w
instytucji kultury o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m kw. o wartości usług 1 000 000,00 zł brutto
każda(słownie: jeden milion złotych) trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednej
umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i terminu
wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania
usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i termin) wykonywania usługi Wykonawca
obowiązany jest podać w Wykazie usług. Jedna usługa oznacza jedną umowę.
Powinno być:
Wykonawca ma wykazać, że: 1.dysponuje lub będzie dysponował: a)koordynatorem ochrony posiadającym
wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, legitymującego się co najmniej 2letnim
doświadczeniem w nadzorowaniu pracowników ochrony w muzeum lub instytucji kultury i ukończonym
szkoleniem z zakresu kierowania ochroną muzeów i innych instytucji kultury przechowujących i
udostępniających dobra kultury przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN lub inne
uprawnione podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie;b) co najmniej 45 pracownikami
kwalifikowanymi zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia, w tym:- 6 pracownikami ze znajomością
j.angielskiego na poziomie min. B1 (Zamawiający uzna za potwierdzenie znajomości j. angielskiego na
poziomie B1, jeżeli Wykonawca przedłoży dyplom ukończenia studiów wyższych, gdzie jednym z przedmiotów
do zaliczenia był j.angielski, jeżeli ten przedmiot był zdawany na poziomie min. B1 lub certyfikat poświadczający
znajomość j.anielskiego na poziomieB1 / lub certyfikat ukończenia kursu na tym poziomie w placówce
oświatowej)/ lub oświadczy, że wskazane osoby posiadają znajomość j. angielskiego na poziomie minimum
B1 ; - 4 pracownikami posiadającymi przeszkolenie z rozpoznania pirotechnicznego do obsługi urządzeń
do prześwietlania bagażu oraz obsługi detektora par materiałów wybuchowych, posiadających aktualne,
wymagane przepisami badania lekarskie; - 12 pracownikami z ważnymi badaniami lekarskimi do pracy na
urządzeniach RTG;
- 12 pracownikami z ukończonym kursem pierwszej pomocy. Zamawiający wymaga aby osoby skierowane do
pracy u Zamawiającego posiadały przebyte przeszkolenie do pracy w placówkach muzealnych gromadzących
zbiory dóbr kultury, przeprowadzone przez uprawnione instytucje podległe MKiDN lub inne uprawnione
podmioty prowadzące szkolenia w powyższym zakresie;
c) co najmniej 6 strażakami z uprawnieniami do obsługi urządzeń systemu sygnalizacji pożaru z panelem
operatora oraz do obsługi szafy systemu Dźwiękowy System Ostrzegawczy z pulpitem operatora,posiadający
minimum trzyletnie doświadczenie w pracy zawodowej i ukończone kwalifikowane kursy pierwszej pomocy;
Strażacy nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i legitymować się
przeszkoleniem przez instytucje podległe MKIDN.
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2. dysponują potencjałem technicznym obejmującym a) całodobowe centrum operacyjno/dyspozytorskie z co
najmniej 2-osobową obsadą na każdej zmianie; b) stacje monitorowania alarmów i/lub alarmowym centrum
odbiorczym; c) co najmniej jedną zmotoryzowaną grupą interwencyjną o gwarantowanym czasie dojazdu do
chronionego obiektu nie dłuższym niż 10 minut (bez względu na porę dnia);
3. dysponują potencjałem w zakresie konwojowania środków pieniężnych oraz dóbr kultury o wartości co
najmniej 0,5 jednostki obliczeniowej;
4. posiadają doświadczenie w zakresie ochrony osób i mienia - w tym celu wykonawca musi wykazać, że w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje:
co najmniej dwie 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 oraz dozorze sal wystawowych w
instytucji kultury o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m kw. o wartości usług 1 000 000,00 zł brutto
każda(słownie: jeden milion złotych) trwających przez okres co najmniej 12 miesięcy każda w ramach jednej
umowy. W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i terminu
wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania
usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość i termin) wykonywania usługi Wykonawca
obowiązany jest podać w Wykazie usług. Jedna usługa oznacza jedną umowę.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:


