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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:168434-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2021/S 065-168434

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 063-160062)

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

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 50-137
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Beata Obuchowska
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Tel.:  +48 713752234
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Ochrona Kampusu Grunwaldzkiego, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz parkingu przy ul. Kotlarskiej
Numer referencyjny: BZP.2711.3.2021.BO

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wydzielonych obiektów Uniwersytetu 
Wrocławskiego tj.: Kampusu Grunwaldzkiego, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz parkingu przy ul. Kotlarskiej, 
obejmujące:
a) bezpośrednią ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie ww. obiektów oraz osób 
przebywających na terenie tych obiektów,
b) monitorowanie sygnałów alarmowych oraz zapewnienie wsparcia patroli interwencyjnych dla ww. obiektów 
oraz zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej dla obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.
1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku nr 5 do SWZ: Opis 
przedmiotu zamówienia z załącznikami.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia oraz płatności zostały określone w Załączniku nr 6 do 
SWZ: Wzór umowy z załącznikami.

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

31/03/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 063-160062

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.6
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa wartość:
Zamiast:
Powinno być:
3 645 600,00 PLN
Numer sekcji: II.2.14
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1. Zgodnie z art. 257 uPzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania 
jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie 
zostały mu przyznane.
2. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 23 maja 
2021 r.
Powinno być:
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 i nast. w związku 
z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej 
„uPzp”, oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Zamawiający informuje, że będzie stosował przepisy art. 360 pkt 2, 3, 4 uPzp.
3. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie wcześniej niż od dnia 23 maja 
2021 r.
Numer sekcji: III.1.1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym 
wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Zamiast:
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie 
z zapisami wskazanymi w rozp. Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy.
Powinno być:
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa dokumenty zgodnie z 
zapisami wskazanymi w rozdz. IX SWZ.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe:
Zamiast:
1) Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ).
3. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zał. nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy 
środek dowodowy.
4. (Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 4 do 
SWZ) w przypadku oferty składanej wspólnie;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w 
sekcji III 1.1 pkt 6 i 7 Ogłoszenia o zamówieniu składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie 
zamówienia.
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji III 1.1 pkt 6 i 7, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4) Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XII SWZ.
5) Zamawiający, zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny.
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7 uPzp.
7) Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca 
zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wszystkie czynności wymienione w punkcie V Opisu 
przedmiotu zamówienia.
8) Klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXV.
9) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
10) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.
11) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej 
ceny brutto.
12) Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.
Powinno być:
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1) Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa 
w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ).
3. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zał. nr 3 do SWZ) lub inny podmiotowy 
środek dowodowy.
4. (Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania 
wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zał. nr 4 do 
SWZ) w przypadku oferty składanej wspólnie;
6. (jeżeli dotyczy) W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 
r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i 
odpowiednio oznaczonym pliku.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i oświadczenia wskazane w 
sekcji III 1.1 pkt 6 i 7 ogłoszenia o zamówieniu składa również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie 
zamówienia.
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp 
przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w sekcji III.1.1 pkt 6 i 7, dotyczących tych 
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
4) Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XII SWZ.
5) Zamawiający, zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny.
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 uPzp.
7) Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub podwykonawca 
zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wszystkie czynności wymienione w punkcie V Opisu 
przedmiotu zamówienia.
8) Klauzula informacyjna z art. 13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXV.
9) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
10) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN.
11) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % oferowanej 
ceny brutto.
12) Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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