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   Wrocław, dnia 4.10.2017 r. 

 

 

 
 
 
 
nr postępowania: BZP.2411.18.2017.BO 

 

 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pod nazwą: Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - 

połączonych budynków przy ul. Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 

46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) oraz budynku przy ul. Szewskiej 

49. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało udostępnione na stronie www.bip.uni.wroc.pl od dnia 

16.08.2017 r. do dnia 4.10.2017r. 

 
I. Zamawiający: 
 
Uniwersytet Wrocławski 
pl. Uniwersytecki 1  
50 - 137 Wrocław  
 
telefon:71/375 20 04           faks: 71/375 24 72 
adres strony internetowej: www.bip.uni.wroc.pl 
e-mail: bzp@uwr.edu.pl 
 
II. Przedmiot zamówienia: 
 
1. Nazwa zamówienia:  

Ochrona mienia Uniwersytetu Wrocławskiego - połączonych budynków przy ul. 
Uniwersyteckiej 22-26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 
(bud. C) oraz budynku przy ul. Szewskiej 49. 

2. Przedmiot zamówienia: 
1) Wykonawca będzie świadczył usługę ochrony mienia Uniwersytetu Wrocławskiego: 

połączonych budynków Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii przy ul. Uniwersyteckiej 22-

26 (bud. A), ul. Kuźniczej 46 (bud. B), ul. Więziennej 8-12 (bud. C) oraz budynku Instytutu 

Historii przy ul. Szewskiej 49, realizowaną w formie: 

1) bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na: 

a) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w 

elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. monitorowaniu 

sygnałów lokalnych systemów alarmowych, znajdujących się w w/w 

obiektach, 

b) ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych, 

2) zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych 

urządzeń i systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie chronionego 

mienia, tj. dwóch nadajników GSM/GPRS. 

2) Ochrona obiektów i mienia Zamawiającego winna by realizowana na zasadach określonych 
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w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. DZ. U. z 2016 r. poz. 1432 

z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 227 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 

2005 (DZ. U. Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) 

3) Szczegółowy opis świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zawiera Opis przedmiotu 

zamówienia stanowiący Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 

4) Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy 

stanowiący Załącznik nr 6 do Ogłoszenia. 

 

3. Termin realizacji zamówienia: 

Termin wykonania zamówienia: 

1) Termin montażu nadajników (2szt.): w dniu 16.11.2017 r. 

2) Termin wykonywania usługi monitorowania sygnałów lokalnych systemów 

alarmowych (wraz z podjazdami grup/patroli interwencyjnych): od 16.11.2017 r. 

do 30.11.2020 r. 

 

4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  79710000-4 Usługi ochroniarskie 

 
III. Procedura: 
 
Postępowanie przeprowadzono na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r.  Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) . 
Przedmiotowe zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości  mniejszej niż 
wyrażona w złotych równowartość 750 000 euro. 
 
IV. Udzielenie zamówienia: 
 
1. Data udzielenia zamówienia: 4.10.2017 r. 

 
2. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 
 

SILEZJAN EKO Sp. z o.o. 
ul. Buforowa 2 
52-131 Wrocław 

 
3. Cena oferty: 6617,40 zł brutto 


