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Polska-Przemyśl: Roboty inżynieryjne i budowlane
2019/S 128-315013

Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej, ul. Mickiewicza 34, Sekcja Zamówień Publicznych,
Osoba do kontaktów: Aneta Sędłak, Edyta Łabinowicz, Przemyśl 37-700, Polska. Tel.:  +48

166732087 / 166732153. Faks:  +48 166732707. E-mail: zamowienia.biosg@strazgraniczna.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.6.2019, 2019/S 106-260218)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:45220000, 32320000, 32410000, 32420000, 32430000, 32440000, 32500000, 31682000, 72211000, 45300000,
45310000, 45341000, 71320000
Roboty inżynieryjne i budowlane
Sprzęt telewizyjny i audiowizualny
Lokalna sieć komputerowa
Urządzenia sieciowe
Rozległa sieć komputerowa
Wyposażenie telemetryczne i terminali
Urządzenia i artykuły telekomunikacyjne
Wyroby elektryczne
Usługi programowania oprogramowania systemowego i dla użytkownika
Roboty instalacyjne w budynkach
Roboty instalacyjne elektryczne
Wznoszenie płotów
Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Zamiast:

III.2.1) Sytuacja podmiotowa
Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
(...)
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy prawo zamówień publicznych
dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia
22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2124 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego;
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.7.2019 (10:00)
Powinno być:
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Kryteria dotyczące sytuacji podmiotowej wykonawców (które mogą prowadzić do ich wykluczenia), w tym wymogi
związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać
się Wykonawcy, którzy:
(...)
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 b ustawy Prawo zamówień publicznych
dotyczące:
a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ważną koncesję wydaną przez MSWiA na podstawie ustawy z dnia
22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 2124 z późn. zm.) na prowadzenie działalności w zakresie
ochrony osób i mienia, realizowaną w formie zabezpieczenia technicznego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. warunek musi spełniać co najmniej 1
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
2.8.2019 (10:00)


