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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:153681-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie
2018/S 069-153681

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Wrocławski
pl. Uniwersytecki 1
Wrocław
50-137
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Barczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Faks:  +48 713752472
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.uni.wroc.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Wrocławski - Biuro Zamówień Publicznych
ul. Kuźnicza 49/55 pok. 100
Wrocław
50-138
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Barczyk
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Faks:  +48 713752472
Kod NUTS: PL514
Adresy internetowe:
Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
www.bip.uni.wroc.pl
mailto:bzp@uwr.edu.pl
www.uni.wroc.pl
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Edukacja

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

II.1.1) Nazwa:
Wykonywanie na terenie Kampusu przy ul. Koszarowej 3 stałej ochrony fizycznej
Numer referencyjny: BZP.2411.13.2018.AB

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Kampusu przy ul. Koszarowej 3 stałej ochrony fizycznej
w szczególności na ochronie mienia przed rabunkiem, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją,
nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp., tj. ochrona fizyczna i dozór mienia (urządzeń i sprzętu)
oraz zewnętrznej obiektów w granicach znajdujących się na terenie kampusu. Ochrona będzie realizowana
poprzez pełnienie dyżurów, łącznie przez 52 608 godzin, przez pracowników, zatrudnionych przez Wykonawcę
na terenie chronionym, oraz przeprowadzanie patroli kontrolno-prewencyjnych terenu Kampusu. Punkt stały
znajduje się w pomieszczeniu budynku przy ul. Koszarowej 3. Ochrona obiektów osób i mienia Zamawiającego
winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2213).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, ul. Koszarowa 3.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na terenie Kampusu przy ul. Koszarowej 3 stałej ochrony fizycznej
w szczególności na ochronie mienia przed rabunkiem, kradzieżą z włamaniem, zniszczeniem, dewastacją,
nieuprawnionym dostępem, podłożeniem ognia itp., tj. ochrona fizyczna i dozór mienia (urządzeń i sprzętu)
oraz zewnętrznej obiektów w granicach znajdujących się na terenie kampusu. Ochrona będzie realizowana
poprzez pełnienie dyżurów, łącznie przez 52 608 godzin, przez pracowników, zatrudnionych przez Wykonawcę
na terenie chronionym, oraz przeprowadzanie patroli kontrolno-prewencyjnych terenu Kampusu. Punkt stały
znajduje się w pomieszczeniu budynku przy ul. Koszarowej 3. Ochrona obiektów osób i mienia Zamawiającego
winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j.
Dz.U. z 2017 r. poz. 2213).
2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa wzór umowy, stanowiący
Załącznik nr 3 do SIWZ.
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/07/2018
Koniec: 30/06/2021

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa wart. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy
Pzp, b)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia
określonej działalności zawodowej-Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że posiada ważną koncesję w
zakresie usług ochrony osób i mienia–zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie osób i mienia (Dz.U.
z 2017 r. , poz. 2213); 2) zdolności technicznej lub zawodowej - Wykonawca winien wykazać co najmniej
jedną usługę w zakresie ochrony osób i mienia, spełniającą łącznie warunki wskazane w SIWZ rozdz. IV 2);
Warunki szczegółowo określone w SIWZ (Rozdział IV). 2. Kryteria:1- Cena – 60 %; 2 - Czas dojazdu grupy
interwencyjnej w nocy - 25 %; 3 - Integracja zawodowa i społeczna - 15 %; Szczegółowy opis kryteriów w SIWZ
rozdz. XIII.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie realizowana zgodnie z Zał. nr 3 do SIWZ - Wzorem umowy. W §17 Wzoru umowy Zamawiający
przewiduje możliwość dokonania następujących zmian istotnych postanowień umowy:
a) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust 3-5
ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r., poz. 847),
b) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
c) w przypadku zmiany przez ustawodawcę przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT
– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-
zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe

https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe
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IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138n pkt 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia 29.1.2004
r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.). Postępowanie o wartości szac.
powyżej 750 tys. EUR.
Usługa winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób imienia
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2213).

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 30/04/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
I. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Oferta,
oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny
być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
II. Na potrzeby oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz Oferty sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału;
2) Aktualne Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału w postępowaniu–
wymienione w rozdz. VI pkt 1 – w formie oryginału;
3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej
załączonych – w formie oryginału.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo-
w formie oryginału, ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść
pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik.
5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału.
III. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp
IV. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20 000,00
PLN(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych)
V. Szczegółowy wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia jest w rozdz. VI SIWZ
VI. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w
art.86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do
tej samej
Grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (zał. 7). Wraz ze złożeniem
oświadczenia,wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do
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zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Każdemu Wykonawcy, 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
ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań powyżej
kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587800
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/04/2018
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