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Warszawa 13.12.2016 r. 

L.dz. WCK 645/2016 

 
Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na 
podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst  jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.) pn.: „OCHRONA 
STACJONARNA AMFITEATRU IM. J. SOWIŃSKIEGO W WARSZAWIE W 2017 
ROKU ” 
 

 

Zamawiający wprowadza następujące zmiany do treści ogłoszenia oraz Istotnych 
Warunków Zamówienia: 
 

1. Zmianie ulega zapis ogłoszenia: Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia na usługi społeczne lit. d; 

 
Zapis otrzymuję brzmienie: 
 
„ d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, 
odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.p. Stanowisko 
Wymagane 
minimalne 

uprawnienia 

Minimalna 
liczba 
osób 

Wymagane 
doświadczenie 

zawodowe, wiek 

1. 

Kierownik 
zmiany/ 

Kierownik 
ochrony 

Pracownik 
posiadający 

ważną legitymacje 
kwalifikowanego 

pracownika 
ochrony fizycznej 

2 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 

zmiany/kierownika 
ochrony 

2. 
Pracownik 
nadzoru 

Pracownik 
posiadający ważną 

legitymacje 
kwalifikowanego 

pracownika ochrony 
fizycznej 

1 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 

zmiany/kierownika 
ochrony lub 
pracownika 

nadzoru 

3. 
Pracownik 

patrolu 
interwencyjnego 

Przynajmniej jedna 
osoba załogi 

patrolu musi mieć 
środki przymusu 
bezpośredniego 

takie jak 
paralizator, pałka 
wielofunkcyjna, 

miotacz gazowy i 
kajdanki oraz 
licencję na ich 

używanie 

4 
(2 załogi) 

Minimum 1 rok 
pracy w załodze 

zmotoryzowanego 
patrolu 

interwencyjnego 
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4. 
Pracownik 
ochrony 

--------------- 4 25-55 lat 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pracownika nadzoru i Kierownika 
zmiany/Kierownika ochrony.” 
 

2. Zmianie ulega zapis Istotnych Warunków Zamówienia: Pkt 6 lit. d; 
 
Zapis otrzymuję brzmienie: 
 
„ d) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 
 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje, 
odpowiednio wykwalifikowanym personelem zgodnie z poniższą tabelą: 

 

L.p. Stanowisko 
Wymagane 
minimalne 

uprawnienia 

Minimalna 
liczba 
osób 

Wymagane 
doświadczenie 

zawodowe, wiek 

1. 

Kierownik 
zmiany/ 

Kierownik 
ochrony 

Pracownik 
posiadający 

ważną legitymacje 
kwalifikowanego 

pracownika 
ochrony fizycznej 

2 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 

zmiany/kierownika 
ochrony 

2. 
Pracownik 
nadzoru 

Pracownik 
posiadający ważną 

legitymacje 
kwalifikowanego 

pracownika ochrony 
fizycznej 

1 

Minimum 1 rok 
pracy na 

stanowisku min. 
Kierownika 

zmiany/kierownika 
ochrony lub 
pracownika 

nadzoru 

3. 
Pracownik 

patrolu 
interwencyjnego 

Przynajmniej jedna 
osoba załogi 

patrolu musi mieć 
środki przymusu 
bezpośredniego 

takie jak 
paralizator, pałka 
wielofunkcyjna, 

miotacz gazowy i 
kajdanki oraz 
licencję na ich 

używanie 

4 
(2 załogi) 

Minimum 1 rok 
pracy w załodze 

zmotoryzowanego 
patrolu 

interwencyjnego 

4. 
Pracownik 
ochrony 

--------------- 4 25-55 lat 

 
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji pracownika nadzoru i Kierownika 
zmiany/Kierownika ochrony.” 

Pozostałe zapisy ogłoszenia i Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 


