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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  INSTYTUT LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  Instytut Lotnicwa, Al. Krakowska
110/114, 02-256 Warszawa, Komisja ds. Zamówień
Publicznych, budynek X2, pokój 1.1B

Tel.: +48 228460011-841

Osoba do kontaktów:  Edyta Sitnik

E-mail:  edyta.sitnik@ilot.edu.pl Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu


PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

2 / 6

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Ochrona mienia Instytutu Lotnictwa świadczona przez SUFO

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ochrony SUFO zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014r. Nr 1099) oraz zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 04 października 2010r. w sprawie wykazu przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-
obronnym (Dz. U. z 2014r. poz. 303 z późn. zm.).
2. Przedmiotem zamówienia jest „ochrona mienia Instytutu Lotnictwa świadczona przez SUFO".
3. Przedmiot zamówienia obejmuje całodobową ochronę mienia na terenie Instytutu Lotnictwa przez
Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochrony zgodnie z „Planem Ochrony Instytutu Lotnictwa”. Sprawujący
ochronę na podstawie „Planu Ochrony Instytutu Lotnictwa” zobowiązany będzie opracować „Instrukcję
Ochrony Instytutu Lotnictwa”, która podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Zamawiający udostępni
Wykonawcy „Plan Ochrony Instytutu Lotnictwa” niezwłocznie po podpisaniu umowy przed przekazaniem obiektu
do ochrony. Wykonawca jest zobowiązany opracować Instrukcję Ochrony Instytutu Lotnictwa i przedłożyć
ją do akceptacji Zamawiającemu przed przejęciem obiektu do ochrony. W przypadku, gdy okres trwania
niniejszego postępowania nie pozwoli na opracowanie ww. Instrukcji przed przejęciem obiektu, Wykonawca jest
zobowiązany opracować Instrukcję Ochrony Instytutu Lotnictwa w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego i przedłożyć ją do akceptacji Zamawiającemu. W przypadku gdy
Zamawiający zgłosi uwagi do Instrukcji Wykonawca jest zobowiązany dokonać zmian w Instrukcji zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający jest uprawniony do dokonania wszelkich zmian w Instrukcji, w
szczególności gdy jest ona niezgodna z Planem Ochrony Instytutu Lotnictwa. Jeżeli zmiany zaproponowane
przez Zamawiającego prowadzą do powstania zagrożeń do bezpiecznego dozoru obiektu Wykonawca jest
zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego o tym zagrożeniu wraz z określeniem konsekwencji
jakie poniesie Zamawiający w przypadku wprowadzenia planowanych zmian. W przypadku gdy Zamawiający
pomimo ww. ostrzeżenia potwierdzi konieczność wprowadzenia ww. zmiany Wykonawca jest zobowiązany
wprowadzić zmianę do Instrukcji Ochrony Instytutu Lotnictwa. W przypadku zmian w Instrukcji Ochrony Instytutu
Lotnictwa ww. procedurę stosuje się odpowiednio, w szczególności gdy zmiana spowodowana jest zmianą
Planu Ochrony Instytutu Lotnictwa.
4. Usługi ochrony będą miały charakter stały i będą świadczone we wszystkie dni kalendarzowe roku (dni
robocze, soboty, niedziele, święta i inne dni wolne od pracy)
5. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej w obiektach Zamawiającego. Wizja lokalna będzie przeprowadzona w
terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Osobą upoważnioną do kontaktów w zakresie przeprowadzenia wizji
lokalnej jest osoba określona w rozdziale XVIII ust. 3.
6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia był realizowany zgodnie ze standardem wynikającym
norm ISO 9001:2008 lub równoważny oraz AQAP (The Allied Quality Assurance Publications) w zakresie usług
ochrony osób i mienia. W związku z tym Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał:
1) Aktualny certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny,
2) Aktualny certyfikat AQAP (The Allied Quality Assurance Publications) obejmujący zakresem co najmniej
usługi ochrony osób i mienia.
7. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, posiadał aktualną
opłaconą polisę ubezpieczenia OC zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 09 grudnia 2013 r. w
sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (Dz.U.2013r. poz. 1550), z okresem jej obowiązywania
przez czas trwania zamówienia w wysokości co najmniej 800 000,00 PLN. Wykonawca zobowiązany będzie
przedłożyć Zamawiającemu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem polisy OC wraz z potwierdzeniem
dokonania wymaganych opłat w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy W przypadku krótszego terminu
obowiązywania polisy (okres obowiązywania polisy nie obejmuje okresu realizacji zamówienia) Wykonawca
jest zobowiązany zapewnić i udokumentować Zamawiającemu ciągłość polis OC w ww. zakresie. W przypadku
braku dostarczenia w ww. terminie polisy kopii OC lub dowodu potwierdzającego jej opłacenie Zamawiający
jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia ww. okoliczności. W przypadku
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braku dostarczenia kontynuacji polisy OC lub dowodu opłaty kolejnej transzy (płatność transzami) ww. zdanie
dotyczące odstąpienia od umowy stosuje się odpowiednio.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określa załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79710000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
21/DE/Z/15

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-060166   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 089-160346  z dnia:  08/05/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
06/05/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja III.2.1 sytuacja podmiotowa
wykonawców

Zamiast:
Warunki udziału ust. 1 pkt.1
c: "posiadają świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego min.
III stopnia stwierdzające posiadanie
zdolności do zapewnienia ochrony
informacji niejawnych o klauzuli
tajności ściśle tajne”;

Powinno być:
Warunki udziału ust. 1 pkt.1
c: "posiadają świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego min.
III stopnia stwierdzające posiadanie
zdolności do zapewnienia ochrony
informacji niejawnych o klauzuli
tajności poufne”;

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
sekcja III.2.1 sytuacja podmiotowa
wykonawców

Zamiast:
Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o art. 22 ust. 1 i w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 b ust. 3 ustawy - ust. 1
pkt. 4 - "aktualne świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego min.
III stopnia stwierdzające posiadanie
zdolności do zapewnienia ochrony
informacji niejawnych o klauzuli
ściśle tajne"

Powinno być:
Wykaz oświadczeń i dokumentów,
jakie mają dostarczyć Wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
w oparciu o art. 22 ust. 1 i w
celu wykazania braku podstaw
do wykluczenia z postępowania
w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz
art. 24 b ust. 3 ustawy - ust. 1
pkt. 4 - "aktualne świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego min.
III stopnia stwierdzające posiadanie
zdolności do zapewnienia ochrony
informacji niejawnych o klauzuli
poufne"

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:



PL  Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

6 / 6

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/05/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-061809
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