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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:319510-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2016/S 178-319510

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2016/S 168-301998)

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

ZOO Wrocław Sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
Wrocław
51-618
Polska
Osoba do kontaktów: Krystyna Banach
Tel.:  +48 502579541
E-mail: k.banach@zoo.wroc.pl 
Faks:  +48 713483768
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zoo.wroclaw.bip-e.pl
Adres profilu nabywcy: www.zoo.wroclaw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługi ochrony osób, zwierząt i mienia na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego oraz konwojowania
wartości pieniężnych ZOO Wrocław Sp. z o.o.
Numer referencyjny: 16/PN/U/2016

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi całodobowej ochrony osób, zwierząt
i mienia polegającej na bezpośredniej ochronie fizycznej w rozumieniu ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia (tekst jednolity. Dz.U. z 2014 r., poz. 1099, Dz.U. z 2015 r. poz.1505 oraz z 2016r. poz.65
i poz. 904) oraz ochrony wartości pieniężnych podczas transportu, o której mowa w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać
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ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki
organizacyjne ( t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 793). Szczegółowy sposób sprawowania ochrony reguluje Załącznik nr
1 do SIWZ „Regulamin i zakres obowiązków służby ochrony w ZOO Wrocław Sp. z o.o.”.
Miejscem wykonania Zamówienia jest teren ZOO Wrocław Sp. z o.o., na którym znajdują się wybiegi i obiekty
stałe dla zwierząt oraz budynki przeznaczone na biura i zap.

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

13/09/2016

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 168-301998

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: III.1.1
Część nr: 1
Zamiast:
Powinno być:
1. Wykonawcy przystępując do postępowania zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 100 000 PLN
(słownie złotych: sto tysięcy).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert – kwota musi być zaksięgowana na koncie
Zamawiającego do dnia 7.10.2016 do godz. 10:00.
3. Wadium można wnieść w jednej z niżej wymienionych form:
a) Pieniądzu
b) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) Gwarancjach bankowych;
d) Gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 nr 42, poz. 275 z póź. zm.).

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:301998-2016:TEXT:PL:HTML

