
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 12589-2016 z dnia 2016-02-05 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej ochrony fizycznej osób i mienia ze stałym

monitoringiem w siedzibach i na terenie posesji Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy ul.

Ignacego Krasickiego 26, ul....

Termin składania ofert: 2016-02-16

Numer ogłoszenia: 31340 - 2016; data zamieszczenia: 12.02.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 12589 - 2016 data 05.02.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 5667200, fax. 22 5667202.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.2.1.

W ogłoszeniu jest: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 1 -

Cena - 85 2 - Liczba pracowników ochrony - 15.

W ogłoszeniu powinno być: Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem

zamówienia: 1 - Cena - 85 2 - Doświadczenie - 15.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.3.

W ogłoszeniu jest: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie

warunków zmian 1) zmiany ceny brutto 1 roboczogodziny, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od

towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmiana wartości brutto w przypadku

wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

3) zmiany ceny netto i brutto 1 roboczogodziny, w przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa

powszechnie obowiązującego, 4) zmniejszenie ceny netto i brutto 1 roboczogodziny, 5) zmniejszenia lub

zwiększenie zakresu świadczonej Usługi i zadań określonych w § 1 ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach całkowitej

wartości brutto Umowy, 6) wyłączenie z Usługi obowiązku dozoru budynku przy ul. Antoniego Malczewskiego

22, z proporcjonalnym zmniejszeniem stawki za roboczogodzinę, o której jest mowa w § 5 ust. 3, 7) wymiany

pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na innych zaproponowanych przez Wykonawcę i

zaakceptowanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem warunków przedmiotowych określonych w SIWZ lub

Umowie, 8) zmniejszenia ilości dyżurów w okresie obowiązywania Umowy, 9) skrócenia długości dyżurów
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pełnionych przez pracowników Wykonawcy wraz z proporcjonalnym obniżeniem wartości brutto Umowy, 10)

skrócenie terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, w szczególności w

przypadku zmiany lokalizacji dotychczasowej siedziby Zamawiającego przy ul. Ignacego Krasickiego 26 na

nową, lub na wypadek innych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, 11)

zmiany lokalizacji sprawowania dyżuru w obrębie siedziby Zamawiającego przy ul. Ignacego Krasickiego 26, w

przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, lub względami technicznymi, 12) skierowania do

świadczenia Usługi dodatkowej osoby na terenie budynku przy ul. Antoniego Malczewskiego 22 lub przy ul.

Seweryna Goszczyńskiego 9; w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa lub względami

technicznymi. Rozliczenia z tytułu zwiększenia liczby pracowników prowadzone będą w ramach wartości brutto

Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 13) zwiększenie stanu liczebnego pracowników w

trakcie dyżurów, w ramach świadczenia Usługi na terenie budynku przy ul. Ignacego Krasickiego 26, ul.

Antoniego Malczewskiego 22 lub przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 9; w przypadkach podyktowanych

względami bezpieczeństwa lub względami technicznymi. Rozliczenia z tytułu zwiększenia liczby pracowników

prowadzone będą w ramach wartości brutto Umowy o której jest mowa w § 5 ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 14)

każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia kosztów realizacji Usługi z

zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru oraz zasady proporcjonalności wynagrodzenia,

15) wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania kwoty, o której jest mowa w § 5 ust. 1,

16) zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w

Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał

na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w

wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa

określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia,

17) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość

przystąpienia do zobowiązania podwykonawców, Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału

podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy, 18) zmiana terminu rozpoczęcia realizacji

Umowy w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć wcześniej (w szczególności w

sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej), z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia za

miesiąc w którym rozpoczęto świadczenie Usług będących przedmiotem realizacji Umowy, 19) Zmiany numeru

koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, o której jest mowa w § 1 ust. 2 Umowy,

w przypadku zastąpienia dotychczasowej koncesji nową. 20) zmianę wartości brutto Umowy, o której jest

mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na

podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, jeżeli

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany

będzie do wykazania i udowodniania Zamawiającemu wpływu zmian określonych w zdaniu poprzedzającym na

koszty wykonywania Umowy. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w stosunku

do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu zawarcia Umowy, wartości brutto

Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1 może zostać zmieniona o tyle procent, o ile zmieni się wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem wprowadzenia zmian. 21)
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zmianę wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1, w przypadku zmiany zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę.

W przypadku zmiany zasad oraz składek, o których jest mowa w zdaniu poprzedzającym, w stosunku do zasad

oraz stawek obowiązujących w dniu zawarcia Umowy, wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1

może zostać zmieniona o tyle procent, o ile zmienią się koszty, o których jest mowa w zdaniu pierwszym,

pomiędzy dniem zawarcia Umowy, a dniem wprowadzenia zmian. Wykonawca zobowiązany będzie do

wykazania i udowodnienia Zamawiającemu wpływu zmian określonych w zdaniu poprzedzającym na koszty

wykonywania Umowy. 22) zmianę wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1 w przypadku

wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT) przepisami prawa powszechnie obowiązującego,

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonywania Umowy przez Wykonawcę. W przypadku zmiany

stawki podatku VAT na Usługi będące przedmiotem Umowy w stosunku do stawki podatku VAT obowiązującej

w dniu zawarcia Umowy, wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1 może zostać zmieniona o tyle

procent, o ile zmieni się stawka podatku VAT pomiędzy dniem podpisania Umowy, a dniem wprowadzenia

zmian.

W ogłoszeniu powinno być: przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz

określenie warunków zmian 1) wykreślono, 2) wykreślono, 3) zmiany ceny netto i brutto 1 roboczogodziny, w

przypadku wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 4) zmniejszenie ceny netto i

brutto 1 roboczogodziny, 5) zmniejszenia lub zwiększenie zakresu świadczonej Usługi i zadań określonych w § 1

ust. 1 pkt 2 i 3 w ramach całkowitej wartości brutto Umowy, 6) wyłączenie z Usługi obowiązku dozoru budynku

przy ul. Antoniego Malczewskiego 22, z proporcjonalnym zmniejszeniem stawki za roboczogodzinę, o której jest

mowa w § 5 ust. 3, 7) wymiany pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji Umowy, na innych

zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Zamawiającego z zastrzeżeniem warunków

przedmiotowych określonych w SIWZ lub Umowie, 8) zmniejszenia ilości dyżurów w okresie obowiązywania

Umowy, 9) skrócenia długości dyżurów pełnionych przez pracowników Wykonawcy wraz z proporcjonalnym

obniżeniem wartości brutto Umowy, 10) skrócenie terminu realizacji Umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem

jej wartości, w szczególności w przypadku zmiany lokalizacji dotychczasowej siedziby Zamawiającego przy ul.

Ignacego Krasickiego 26 na nową, lub na wypadek innych okoliczności, których nie dało się przewidzieć w

chwili zawierania Umowy, 11) zmiany lokalizacji sprawowania dyżuru w obrębie siedziby Zamawiającego przy ul.

Ignacego Krasickiego 26, w przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa, lub względami

technicznymi, 12) skierowania do świadczenia Usługi dodatkowej osoby na terenie budynku przy ul. Antoniego

Malczewskiego 22 lub przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 9; w przypadkach podyktowanych względami

bezpieczeństwa lub względami technicznymi. Rozliczenia z tytułu zwiększenia liczby pracowników prowadzone

będą w ramach wartości brutto Umowy, o której jest mowa w § 5 ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 13) zwiększenie

stanu liczebnego pracowników w trakcie dyżurów, w ramach świadczenia Usługi na terenie budynku przy ul.

Ignacego Krasickiego 26, ul. Antoniego Malczewskiego 22 lub przy ul. Seweryna Goszczyńskiego 9; w

przypadkach podyktowanych względami bezpieczeństwa lub względami technicznymi. Rozliczenia z tytułu
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zwiększenia liczby pracowników prowadzone będą w ramach wartości brutto Umowy o której jest mowa w § 5

ust. 1 zgodnie z § 5 ust. 3, 14) każdą zmianę w stosunku do treści oferty, która przyczyni się do obniżenia

kosztów realizacji Usługi z zachowaniem ogólnego rodzaju zamówienia i jego charakteru oraz zasady

proporcjonalności wynagrodzenia, 15) wydłużenia terminu realizacji Umowy w przypadku niewykorzystania

kwoty, o której jest mowa w § 5 ust. 1, 16) zmianę podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia

zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie cywilnym lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji

zamówienia. Jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b

ustawy Pzp) i uczestniczyli oni w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te

same warunki uczestnictwa określone w postępowaniu na wykonanie zamówienia, co podwykonawca

odstępujący od realizacji zamówienia, 17) w przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę

Zamawiający przewiduje możliwość przystąpienia do zobowiązania podwykonawców, Wykonawca zobowiązany

będzie do podania zakresu udziału podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy, 18) zmiana

terminu rozpoczęcia realizacji Umowy w razie wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć

wcześniej (w szczególności w sytuacji przedłużającej się procedury przetargowej), z proporcjonalnym

zmniejszeniem wynagrodzenia za miesiąc w którym rozpoczęto świadczenie Usług będących przedmiotem

realizacji Umowy, 19) Zmiany numeru koncesji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia, o

której jest mowa w § 1 ust. 2 Umowy, w przypadku zastąpienia dotychczasowej koncesji nową. 20)

wykreślono. 21) wykreślono. 22) wykreślono. w zakresie art. 142 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w

§ 5 ust. 1 Umowy, w tym stawki roboczogodziny, o której jest mowa w § 5 ust. 3, w formie pisemnego aneksu,

każdorazowo w przypadku wystąpienia jednej z następujących okoliczności: 1) zmiany stawki podatku od

towarów i usług, 2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie przepisów o

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - na

zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy

przez Wykonawcę. 2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia

przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających

stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie

znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1,

wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie

nowych przepisów. 4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w

ust. 1 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do

której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w

życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 5. W przypadku zmiany, o której mowa w

ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy
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w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń Pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie

obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu

Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników świadczących Usługi, o

których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio

związane z realizacją przedmiotu Umowy. 6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z

wypłatą wynagrodzenia Pracownikom świadczącym Usługi. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy

będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia Pracowników Świadczących Usługi, o których mowa w

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z

realizacją przedmiotu Umowy. 7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może

wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,

wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką

wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego

Wykonawcy. 8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje

Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie

zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności: 1) pisemne zestawienie wynagrodzeń

(zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu),

w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia

odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub 2) pisemne

zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Pracowników świadczących Usługi, wraz z kwotami

składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w

części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu

zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1

pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do

przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie

wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia

wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2. 10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o

którym mowa w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w

jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec

zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 11. W przypadku otrzymania przez

Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie

wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się

odpowiednio. 12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia

wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy..

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=31...
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W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego

Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna)..

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

19.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, ul. Ignacego

Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (sala konferencyjna)..
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