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Ogłoszenie dodatkowych 
informacji, informacje o 
niekompletnej procedurze lub 
sprostowanie 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający 
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe: 
Oficjalna nazwa: Akademia Muzyczna im. Stanisława 
Moniuszki 
Krajowy numer identyfikacyjny: (jeżeli jest 
znany) _____ 
Adres pocztowy: ul. Łąkowa 1-2 
Miejscowość: GDAŃSK Kod pocztowy: 80-743 Państwo: Polska (PL) 
Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych Tel.: +48 583009212 
Osoba do kontaktów: Elżbieta Wiśniewska 
E-mail: e.wisniewska@amuz.gda.pl Faks: +48 583009210 
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy) 
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.amuz.gda.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 
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: 
usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób; nr postępowania: 1/ZP/2015 
II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu: (podano w pierwotnym ogłoszeniu) 
1. Przedmiotem zamówienia jest: 
a) świadczenie (w oparciu o postanowienia ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia; 
Dz.U. z 
2005r. Nr 145 poz.1221 z późn.zm.) usług dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i 
ruchomości) oraz 
ochrony osób u Zamawiającego (Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, zwana w 
dalszej 
części SIWZ Akademią lub Zamawiającym); Przedmiot zamówienia wskazano w punkcie III.A SIWZ. 
Zakres 
przedmiotu zamówienia w zakresie ochrony fizycznej (pracownicy ochrony muszą być zatrudnieni na 
umowę o 
pracę w pełnym wymiarze czasu pracy): 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 26.280 godzin, 
- kwalifikowany pracownik ochrony: 26.280 godzin, 
- nie kwalifikowany pracownik ochrony: 9.855 godzin; 
b) świadczenie usług ochrony (zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie 
Zamawiającego; W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny za pracowników świadczących usługi 
ochrony 
(zabezpieczenie porządku) w trakcie imprez organizowanych na terenie Zamawiającego. O ile 
zaistnieje 
taka konieczność (ewentualnie jeden lub dwa razy w roku), to usługi kwalifikowanych pracowników 
ochrony 
świadczących usługi ochrony na imprezach będą objęte zamówieniami uzupełniającymi, a więc będą 
podlegały odrębnym ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. Ponadto imprezy 
organizowane 



na terenie Zamawiającego, których zabezpieczenie miałby realizować Wykonawca na postawie 
zamówień 
uzupełniających, nie są imprezami masowymi w rozumieniu przepisów prawa (ustawa z dnia 20 marca 
2009r. o 
bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. z 2009r. nr 62 poz.504 z późn. zm.). 
c) świadczenie usług ochrony przez jednego lub dwóch nie kwalifikowanych pracowników ochrony w 
okresie 
przejściowym (Zamawiający przewiduje 3 miesiące), tj. od momentu podpisania umowy z nowym 
Wykonawcą 
do momentu zainstalowania systemu telewizji dozorowej zakupionego przez Zamawiającego; w cenie 
oferty 
nie należy uwzględniać ceny za pracowników świadczących usługi ochrony; Usługi świadczone przez 
tych 
pracowników ochrony będą w objęte zamówieniami uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym 
ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą. 
2. Usługa ochrony będzie świadczona w oparciu o ochronę fizyczną (pracownicy ochrony). Zakres 
usługi (ilość 
godzin ochrony) wskazano w załączniku nr 1 do SIWZ. 
II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
Słownik główny Słownik uzupełniający(jeżeli dotyczy) 
Główny przedmiot 79710000 
PL Formularz standardowy 14 - Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub 
sprostowanie 
3 / 4 
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) 
1/ZP/2015 
IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez 
eNotices 
TED eSender 
Login: ENOTICES_muzyczna 
Dane referencyjne ogłoszenia: 2015-014351 rok i numer dokumentu 
IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 024-040045 z dnia: 04/02/2015 (dd/mm/rrrr) 
IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
30/01/2015 (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: 
II.3) Czas trwania zamówienia 
Zamiast: 
3 lata 
Powinno być: 
1095 dni 
VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu 
Miejsce, w którym znajdują się 
zmieniane daty: 
IV.3.4) termin składania ofert 
Zamiast: 
19/02/2015 Godzina: 12:00 
(dd/mm/rrrr) 
Powinno być: 
20/02/2015 Godzina: 12:00 
(dd/mm/rrrr) 
Miejsce, w którym znajdują się 
zmieniane daty: 
IV.3.8) warunki otwarcia ofert 
Zamiast: 
19/02/2015 Godzina: 12:30 
(dd/mm/rrrr) 
Powinno być: 
20/02/2015 Godzina: 12:30 
(dd/mm/rrrr) 
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: 


