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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:520150-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
2018/S 227-520150

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2018/S 203-462566)

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Justyna Bittner Dobak
Tel.:  +48 614158800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 614158809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi nadzoru przy użyciu alarmu
Numer referencyjny: DOA.200.19/2018

II.1.2) Główny kod CPV
79711000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczenia nadzoru przy użyciu alarmu w maksymalnie 1250 lokalach
w budynkach położonych w Poznaniu i stanowiących zasób komunalny Miasta Poznania. Lokale, w których
będzie świadczona usługa stanowiąca przedmiot zamówienia będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie na
podstawie odrębnych Zgłoszeń zgodnie z procedurą opisaną w paragrafie 2 ust. 7 i 8 IPU.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/11/2018

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 203-462566

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: I.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Komunikacja
Zamiast:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkzl.poznan.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Powinno być:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zkzl.poznan.pl lub https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać za pośrednictwem Platformy
zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 13:15
Miejsce:
Miejsce:
1) Oferty należy złożyć do dnia 28.11.2018 r. godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Matejki 57 w
Biurze Obsługi Klienta pokój nr 1.
2) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 28.11.2018 r. godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, na sali
konferencyjnej na 3 piętrze.
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
1) Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia oferty” dostępnego na
platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan w terminie najpóźniej do dnia
10.12.2018 r. do godz. 11:00.
2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.12.2018 r. budynek - siedziba Zamawiającego, sala konferencyjna na 3
piętrze o godzinie 11:15 za pomocą platformy zakupowej Zamawiającego.
Numer sekcji: VI.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Informacje dodatkowe
Zamiast:
7) Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
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istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego
„jednolitym dokumentem”- JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny,
wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Stworzony lub wygenerowany przez Wykonawcę dokument elektroniczny JEDZ powinien
zostać zaszyfrowany (opatrzony hasłem dostępowym). Wykonawca zamieszcza hasło dostępu w pliku JEDZ
w treści oferty- w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. JEDZ w formie elektronicznej,
należy przesłać na adres mail: zp@zkzl.poznan.pl  przed upływem terminu składania ofert.
Powinno być:
7) Zgodnie z art. 25a ust. 1 i 2 Pzp do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert
oświadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej zwanego
„jednolitym dokumentem”- JEDZ – zał. nr 2 do SIWZ). Wykonawca przygotowuje dokument elektroniczny,
wypełniając JEDZ przy pomocy narzędzia ESPD lub innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia JEDZ w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ wraz z instrukcją
jego wypełnienia będzie dostępny na stronie platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://
platformazakupowa.pl/pn/zkzl_poznan.
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do
udziału
Zamiast:
Data: 28/11/2018
Czas lokalny: 13:00
Powinno być:
Data: 10/12/2018
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
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