Warszawa, dn. 30.09.2021 r.
CENTRALNE LABORATORIUM OCHRONY RADIOLOGICZNEJ
ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa
Nr sprawy: ZP002/2021/CLOR
Dotyczy: postępowanie prowadzone w procedurze właściwej dla zamówienia o wartości
mniejszej niż progi unijne, tj. w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji
(art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych) na:
usługę fizycznej ochrony mienia i obiektów Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej
zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Konwaliowej 7 oraz podstawową obsługę centralki
telefonicznej. (nr ZP002/2021/CLOR)
UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SWZ
Na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2019 r. poz. 2019) Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej zmienia treść SWZ w następujący
sposób:
A. ROZDZIAŁ IX ust 5. SWZ (WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT)
otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa w dniu 11.10.2021 r., o godz. 10:00”
B. ROZDZIAŁ IX ust 6. SWZ (WYMAGANIA W ZAKRESIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT)
otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie ofert następuje w dniu 11.10.2021 r., o godzinie 10:30”
C. ROZDZIAŁ X ust. 1 SWZ (TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ) otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert, tj. do
10.11.2021r. „
D. Rozdział I ust.7 (PODWYKONAWCY) otrzymuje brzmienie
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(podwykonawcom).
2. Zamawiający zgodnie z art. 121 pkt 1) Pzp nie dopuszcza udziału podwykonawców w
realizacji kluczowych części niniejszego zamówienia. Przez kluczowe części niniejszego
zamówienia Zamawiający rozumie obsadę 1 posterunku przez 24 h przez 7 dni w
tygodniu.
3. Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia
podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie)
nazwy (firmy) tych podwykonawców.
E. W Rozdziale II (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA)
Wykreślony zostaje dotychczasowy ust 4 o brzmieniu :
„Zamawiający nie dopuszcza powierzenia wykonania zamówienia podwykonawcom”
W związku z powyższym zmienia się numeracja następujących ustępów:
• ust. 5 na ust. 4, oraz
• ust. 6 na ust. 5.

F.

W rozdziale III ust. 7 pkt. 4 lit. b SWZ wprowadza się zmianę:
z
a. minimum 5 pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia,
uprawnionymi do wykonywania czynności wchodzących w zakres ochrony osób i mienia w
rozumieniu Ustawy o ochronie osób i mienia, wpisanymi na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony;
na
a. minimum 5 pracownikami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. do
wykonywania czynności wchodzących w zakres ochrony osób i mienia w rozumieniu Ustawy
o ochronie osób i mienia;
G. W rozdziale III ust. 7 pkt. 4 lit. b SWZ (Wymagania Zamawiającego) wprowadza się zmianę:
z
Zamawiający wymaga, aby osoby uprawnione do wykonywania czynności wchodzących w
zakres ochrony osób i mienia w rozumieniu Ustawy o ochronie osób i mienia, wpisane na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony, wskazane do realizacji przedmiotu
zamówienia były zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy
o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z
2020 r., poz. 1320 ze zm.). Wymóg dotyczy osób wymienionych w pkt. 4.2 ust. a).
na
Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane do realizacji przedmiotu zamówienia były
zatrudnione w całym okresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r., poz.
1320 ze zm.). Wymóg dotyczy osób wymienionych w pkt. 4.2 ust. a).;
H. W rozdziale XII ust. 1 pkt. 1.3 SWZ (Kryterium 3 - Czas reakcji grupy interwencyjnej od
momentu zgłoszenia incydentu przez pracownika ochrony) wprowadza się zmianę:
z
L.p.
Czas reakcji grupy interwencyjnej od
Ilość punktów
momentu zgłoszenia incydentu przez
pracownika ochrony
[minuty]
1.
do 5 minut
20 pkt
2.
od 6 do 15 minut
10 pkt
3.
powyżej 16 minut
0 pkt
na
L.p.

1.
2.
3.
I.

Czas reakcji grupy interwencyjnej od
momentu zgłoszenia incydentu przez
pracownika ochrony
[minuty]
do 15 minut
od 16 do 30 minut
powyżej 31 minut

Ilość punktów

20 pkt
10 pkt
0 pkt

Zmianie ulega również Załącznik nr 2 – Formularz oferty:
Wprowadzenie możliwości wskazania podwykonawcy oraz powierzonego mu do wykonania
zakresu zamówienia.

J.

Zmianie ulega również Załącznik nr 7 – Wykaz osób wskazanych do realizacji zamówienia:
Brak konieczności wykazywania „Kwalifikacje zawodowe – wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej (data i nr wpisu/zaświadczenia)” dla pracowników
stanowiących obsadę posterunku ochrony.
K. Zmianie ulegają zapisy w Załączniku nr 9 do SWZ „Projektowane Postanowienia Umowy”
(§ 10 -Kary umowne i odsetki):
1. ust. 1 pkt. 1)
z
20% rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6
ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
na
10% rocznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w § 6
ust. 1 niniejszej umowy za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn,
za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca;
2. ust. 1 pkt. 2)
z
2% miesięcznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających
z niniejszej umowy (z wyjątkiem tych przypadków, które zostały opisane w niniejszym
paragrafie poniżej).
na
1% miesięcznego wynagrodzenia netto obliczonego zgodnie z kwotami podanymi w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za każdy przypadek naruszenia obowiązków wynikających
z niniejszej umowy (z wyjątkiem tych przypadków, które zostały opisane w niniejszym
paragrafie poniżej).
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