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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:260980-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2022/S 094-260980

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2022/S 075-205562)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: PORT LOTNICZY WROCŁAW S.A.
Adres pocztowy: ul. Graniczna 190
Miejscowość: WROCŁAW
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław
Kod pocztowy: 54-530
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Wójcik
E-mail: kw.zp@airport.wroclaw.pl 
Tel.:  +48 713581107
Faks:  +48 713573973
Adresy internetowe:
Główny adres: www.airport.wroclaw.pl

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław
Numer referencyjny: 2/2022/NZP

II.1.2) Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi kontroli bezpieczeństwa, w tym niezbędnych czynności służących 
wykonywaniu tej usługi oraz obowiązków i czynności wymaganych dokumentacją przetargową (Specyfikacją 
Warunków Zamówienia - dalej : "SWZ", .wraz z załącznikami).
Przedmiot zamówienia wykonywany będzie w standardzie wyznaczonym krajowymi i unijnymi regulacjami 
prawnymi, zgodnie z wymogami określonymi w szczególności w umowie oraz szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia (OPZ) - stanowiącymi załączniki do SWZ.
Miejscem realizacji świadczenia jest Port Lotniczy Wrocław.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

11/05/2022

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 075-205562

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

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia
Zamiast:
4. Zamawiający wymaga, ab wykonawca zapewnił 1 lub 2 zmianową, odpowiednią organizację pracujących 
osób świadczących usługę kontroli bezpieczeństwa, w celu uzyskania optymalnej przepustowości w punkcie 
kontroli bezpieczeństwa (ciągu) - szczegóły w zakresie organizacji pracy zawiera SWZ.
Powinno być:
4. Zamawiający wymaga, aby wykonawca zapewnił odpowiednią organizację pracujących osób świadczących 
usługę kontroli bezpieczeństwa, w celu uzyskania optymalnej przepustowości w punkcie kontroli 
bezpieczeństwa (ciągu) - szczegóły w zakresie organizacji pracy zawiera SWZ.
- pozostałe bez zmian
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
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b) Minimalne wymogi dotyczące personelu:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 9 osób w tym co 
najmniej 3.-y kobiety oraz co najmniej 2-e osoby nadzorujące (zwane też: „OKB -koordynatorami”), z których 
każda:
‒ posiada ważne uprawnienia do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w zakresie 11.2.3.1 i 11.2.3.3.
zał. do rozp. RWK (UE)2015/1998,
‒ posiada ważny wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
‒ posiada szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu nadzoru i patroli,
‒ ważne sprawdzenie przeszłości,
‒ spełnia inne, nie wymienione powyżej wymogi niezbędne w świetle obowiązujących przepisów do 
prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (szkolenia 11.3.1 lit. b), 11.4.1. zał. do rozp. RWK 
(UE) 2015/1998.)
Wymaga się, aby co najmniej 70 % ze wszystkich wykazanych osób (min 6 osób) posiadało legitymację osoby 
dopuszczonej do posiadania broni.
Wymaga się, aby w wypadku tzw. „OKB-koordynatorów” (co najmniej 1 osoba na każdą zmianę pełnionej 
służby) posiadała szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie 
ochrony.
Wymaga się aby przez cały okres świadczenia Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość osób, mężczyzn 
i kobiet zdolnych do wykonania zamówienia jako OKB lub OKB-koordynator, w tym osób posiadających 
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, aby zapewnić zastępstwo dla osób dedykowanych do 
realizacji zamówienia w wypadku ich niedyspozycji, przerw pracowników w czasie pracy, zakończenia stosunku 
pracy etc. oraz że będą one kierowane na zastępstwo niezwłocznie w celu zapewnienia ciągłości i płynności 
wykonania zadania przyjętego do realizacji.
Powinno być:
b) Minimalne wymogi dotyczące personelu:
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 12 osób w tym co 
najmniej 4-y kobiety oraz co najmniej 3-y osoby nadzorujące (zwane też: „OKB -koordynatorami”), z których 
każda:
‒ posiada ważne uprawnienia do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w zakresie 11.2.3.1 i 11.2.3.3.
zał. do rozp. RWK (UE)2015/1998,
‒ posiada ważny wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej,
‒ posiada szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu nadzoru i patroli,
‒ ważne sprawdzenie przeszłości,
‒ spełnia inne, nie wymienione powyżej wymogi niezbędne w świetle obowiązujących przepisów do 
prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (szkolenia 11.3.1 lit. b), 11.4.1. zał. do rozp. RWK 
(UE) 2015/1998.)
Wymaga się, aby co najmniej 75 % ze wszystkich wykazanych osób (min 9 osób) posiadało legitymację osoby 
dopuszczonej do posiadania broni.
Wymaga się, aby w wypadku tzw. „OKB-koordynatorów” (co najmniej 1 osoba na każdą zmianę pełnionej 
służby) posiadała szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie 
ochrony.
oraz
Wymaga się aby przez cały okres świadczenia Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość osób, mężczyzn 
i kobiet zdolnych do wykonania zamówienia jako OKB lub OKB-koordynator, w tym osób posiadających 
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, aby zapewnić zastępstwo dla osób dedykowanych do 
realizacji zamówienia w wypadku ich niedyspozycji, przerw pracowników w czasie pracy, zakończenia stosunku 
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pracy etc. oraz że będą one kierowane na zastępstwo niezwłocznie w celu zapewnienia ciągłości i płynności 
wykonania zadania przyjętego do realizacji.
- pozostałe bez zmian
Numer sekcji: IV.2.2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do 
udziału
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 12:00
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 12:00
Numer sekcji: IV.2.7
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert
Zamiast:
Data: 29/04/2022
Czas lokalny: 12:30
Powinno być:
Data: 25/05/2022
Czas lokalny: 12:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
W sekcji VI cz. VI.3 Informacje dodatkowe, na końcu dodaje się punkt:
V. Zamawiający przewidział w SWZ przesłanki wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawie Ustawy 
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz Rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - 
szczegóły zawiera SWZ
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