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Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2019/S 001-001253
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Karolkowa 30
Warszawa
01-207
Polska
Osoba do kontaktów: Bożena Mićko
E-mail: zamowienia.publiczne.olsztyn@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL911

Adresy internetowe:

Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.4)

Informacja o zamówieniu wspólnym
Rodzaj instytucji zamawiającej

I.5)

Główny przedmiot działalności

I.2)

Inny rodzaj: Państwowa osoba prawna
Inna działalność: Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i obiektu Krajowego Ośrodka
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
Numer referencyjny: OLS.WOP.SSZP.73.2018.BM

II.1.2)

Główny kod CPV

II.1.3)

Rodzaj zamówienia

II.1.4)

Krótki opis:

II.1.6)

Informacje o częściach

79710000
Usługi

Budynek KOWR OT Olsztyn, ul. Głowackiego 6 - całodobowa ochrona fizyczna
powiązana z monitorowaniem terenu wewnątrz i na zewnątrz obiektu za pomocą
systemu kamer CCTV z zapewnieniem gotowości interwencji załóg patrolowointerwencyjnych + okresowa konserwacja lokalnego systemu alarmowego - 1 raz w
miesiącu + okresowa konserwacja systemu telewizji przemysłowej CCTV + obsługa
konwoju kasowego (na żądanie).
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To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)

Najtańsza oferta: 142 222.82 PLN / Najdroższa oferta: 153 658.54 PLN brana pod
uwagę

II.2.2)

Opis
Nazwa:
Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług

II.2.4)

Opis zamówienia:

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

II.2)
II.2.1)

50341000
50610000

Kod NUTS: PL622
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Olsztyn, ul. Głowackiego 6
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej osób, mienia i
obiektu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie przy
ul. Głowackiego 6 – dozór całodobowy, konwój wartości pieniężnych (średnio 5
konwojów
W miesiącu) oraz konserwacja i serwis systemu telewizji przemysłowej CCTV oraz
instalacji alarmowej. Usługa musi być świadczona zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997
r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz.U. 2017 r. poz. 2213) oraz właściwymi
aktami Wykonawczymi.
2. Zamawiający zaleca dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia,
aby przed złożeniem oferty dokonali wizji lokalnej obiektu w celu zapoznania się ze
specyfiką nieruchomości oraz rodzajem lokalnych systemów alarmowych (dalej LSA)
zainstalowanych w budynku w Olsztynie.
3. Zamawiający zapewnia pomieszczenie dla pracowników, dostęp do energii
elektrycznej, zaplecza sanitarnego i ogrzewania.
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

Informacje dodatkowe
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis
IV.1.1) Forma procedury
II.2.14)

Procedura otwarta

Informacje na temat umowy ramowej
IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
IV.1.3)

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z
art. 138 g ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z
2018 r., poz. 1986), dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o
szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 EUR (Załącznik XIV
Dyrektywy 2014/24/UE Usługi detektywistyczne i ochroniarskie).

IV.2)
IV.2.1)

Informacje administracyjne
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 200-455453

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci
wstępnego ogłoszenia informacyjnego
Sekcja V: Udzielenie zamówienia
IV.2.9)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
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V.2.1)

Udzielenie zamówienia
Data zawarcia umowy:

V.2.2)

Informacje o ofertach

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)

V.2)

19/12/2018

Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
ATUT Agencja Ochrony Osób i Mienia Krzysztof Lenkiewicz
ul. Michała Kajki 10/12A
Olsztyn
10-547
Polska
Tel.: +48 89535-05-50
E-mail: sekretariat@ochrona-atut.pl
Kod NUTS: PL622

Najtańsza oferta: 142 222.82 PLN / Najdroższa oferta: 153 658.54 PLN brana pod
uwagę

Informacje na temat podwykonawstwa
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
V.2.5)

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)
VI.4.3)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy,
uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności
zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać
zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.4)

VI.5)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
31/12/2018
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