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Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

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

Uniwersytet Wrocławski
pl.Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Pawełczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Faks:  +48 713752472
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa ochrony osób i mienia wydzielonych obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego.
Numer referencyjny: BZP. 2411.10.2018.KP

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi ochrony osób i mienia, w wydzielonych
obiektach Uniwersytetu Wrocławskiego na terenie Wrocławia, przed kradzieżą, włamaniem, rozbojem, aktami
wandalizmu, nieuprawnionym wstępem na teren obiektu. Ochrona będzie realizowana poprzez pełnienie
dyżurów przez pracowników Wykonawcy na obszarze chronionym obejmującym: obiekt, obiekt i teren, teren
oraz zapewnienie wsparcia patroli interwencyjnych dla wskazanych wskazanych obiektów a nadto zapewnienie
wsparcia grupy interwencyjnej .
Ochrona obiektów osób i mienia Zamawiającego winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z
dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) oraz zgodnie z art.
227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 (DZ. U. z 2017 r. poz. 2183).
Postępowanie na usługi społeczne o wartości szac, powyżej 750 tys. euro - na podstawie art. 138n pkt 1 w zw. z
art. 138g ustawy Pzp

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

23/03/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
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Pierwotne ogłoszenie przesłane przez eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Logowanie jako klient TED eSender: UWr
Dane referencyjne ogłoszenia: 2018-034985
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 045-098531
Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 02/03/2018

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: II.2.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Kryteria udzielenia zamówienia
Zamiast:
Kryterium jakości: Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie - waga: 20.00
Kryterium jakości: Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej na miejsce wezwania w
nocy (tj. 22:00 – 6:00) od chwili wezwania - waga: 15.00
Kryterium jakości: Nazwa: Integracja zawodowa i społeczna - waga: 5.00
Cena - waga: 60.00
Powinno być:
Kryterium jakości: Nazwa: Doświadczenie osób realizujących zamówienie - waga: 20.00
Kryterium jakości: Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego/grupy interwencyjnej na miejsce wezwania w
nocy (tj. 22:00 – 6:00) od chwili wezwania - waga: 15.00
Kryterium jakości: Nazwa: Integracja zawodowa i społeczna - waga: 5.00
Cena - waga: 60.00
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert,
przyjmując zasadę, że 1%=1pkt. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość
punktów w łącznej ocenie punktowej - maks.100 pkt.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 26/03/2018
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Zamiast:
Data: 24/05/2018
Powinno być:
Data: 02/06/2018
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

http://www.ted.europa.eu/TED/notice/udl?uri=TED:NOTICE:98531-2018:TEXT:PL:HTML
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Zamiast:
Data: 26/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Powinno być:
Data: 04/04/2018
Czas lokalny: 10:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
1. Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/
prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe.
2 Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie na usługi społeczne o wartości szacunkowej powyżej 750 tys. euro - prowadzone jest na
podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm. oraz ustawą z dn.22.06.2016 r. o zmianie ustawy Pzp oraz
niektórych innych ustaw) - zwanej dalej „Pzp”. J
Usługa winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1432 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 (DZ. U. z 2017 r. poz. 2183).

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

