
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA WRAZ Z REALIZACJĄ CZYNNOŚCI

RECEPCYJNO-INFORMACYJNYCH”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630158101

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Berwińskiego 5

1.4.2.) Miejscowość: Poznań

1.4.3.) Kod pocztowy: 60-765

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.4.7.) Numer telefonu: 61 66 44 900

1.4.8.) Numer faksu: 61 866 03 10

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@radiopoznan.fm

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopoznan.fm

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

media, prowadzenie i tworzenie audycji radiowych

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00197593/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-30 11:49

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00185317/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu
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Przed zmianą: 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020 poz. 838) o ochronie osób i mienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na ochronie obiektów podlegających
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) lub
odpowiednie zabezpieczenie techniczne, ujętych w ewidencji właściwego terytorialnie wojewody
i posiadających uzgodniony z komendantem wojewódzkim policji „Plan ochrony” o wartości 500
000 zł brutto każde świadczenie. 
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• minimum 3 osoby w wieku do 65 roku życia zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym
wymiarze, którzy będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia
w tym obsługa stanowiska administracyjnego, nie karanych i legitymujących się minimum 2-
letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
• dysponowanie grupą interwencyjno-patrolową zlokalizowaną na terenie Poznania, której czas
dojazdu do obiektu Zamawiającego od momentu zgłoszenia nie przekroczy 15 minut przy
uwzględnieniu obowiązujących przepisów o ruchu drogowym.
Uwaga: wymagana ilości osób stanowi minimalny wymóg do potwierdzenia spełnienia warunku i
nie jest równoznaczna z ilością osób, które Wykonawca ma zapewnić do świadczenia usługi na
zasadach określony Kodeksem Pracy.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

Po zmianie: 
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1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na
zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego
warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia
zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 2020 poz. 838) o ochronie osób i mienia.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego nie mniejszą niż: 1 000 000,00 zł.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej 2 świadczenia polegające na ochronie obiektów podlegających
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) lub
odpowiednie zabezpieczenie techniczne, ujętych w ewidencji właściwego terytorialnie wojewody
i posiadających uzgodniony z komendantem wojewódzkim policji „Plan ochrony” o wartości 500
000 zł brutto każde świadczenie. 
b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego
Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez
Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:
• minimum 3 osoby w wieku do 65 roku życia zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym
wymiarze, którzy będą wykonywać czynności na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia
w tym obsługa stanowiska administracyjnego, nie karanych i legitymujących się minimum 2-
letnim doświadczeniem na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia posiadających wpis na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony;
• dysponowanie grupą interwencyjno-patrolową.
Uwaga: wymagana ilości osób stanowi minimalny wymóg do potwierdzenia spełnienia warunku i
nie jest równoznaczna z ilością osób, które Wykonawca ma zapewnić do świadczenia usługi na
zasadach określony Kodeksem Pracy.

3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej -
dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w
szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne
przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.1. Termin składania ofert
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Przed zmianą: 
2021-10-07 10:00

Po zmianie: 
2021-10-12 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą: 
2021-10-07 12:00

Po zmianie: 
2021-10-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą: 
2021-11-05

Po zmianie: 
2021-11-10
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