
 

 

 

 

nr postępowania: BZP.2411.32.2019.AB       Wrocław, dnia: 05.03.2020r. 

 
INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWNIA 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na realizację zadania pod nazwą: 
„Ochrona Działu Organizacyjnego przy ul. Kuźniczej 34 – monitoring”. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało udostępnione na stronie internetowej 

WWW.bip.uni.wroc.pl/ od dnia: 13.12.2019r. do dnia 08.01.2020r 

I. ZAMAWIAJĄCY: 
Uniwersytet Wrocławski 

pl. Uniwersytecki 1  

50 - 137 Wrocław  

NIP PL: 896-000-54-08 

REGON: 00000-1301 

II. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony mienia Uniwersytetu Wrocławskiego tj.: 

obiektu zlokalizowanego przy ul. Kuźniczej 34 we Wrocławiu, realizowaną w formie: 

- bezpośredniej ochrony fizycznej polegającej na: 
a) stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych                                       

w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, tj. monitorowaniu 

sygnałów   lokalnego systemu alarmowego, znajdującego się w w/w budynku 

UWr.,  

b) ochronie doraźnej, tj. podjazdach grup interwencyjnych. 

- zabezpieczenia technicznego, polegającego na montażu elektronicznych urządzeń, 

sygnalizujących zagrożenie chronionego mienia, tj. nadajnika radiowego lub GSM. 

2. Szczegółowy opis świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zawiera Załącznik nr 2 do 

Ogłoszenia: Opis przedmiotu zamówienia. 

3. Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Załącznik nr 3 do 

Ogłoszenia: Wzór umowy wraz z załącznikami tj. Protokół odbioru, Lista ustanowionych 

przedstawicieli Zamawiającego oraz Zakres czynności grupy interwencyjnej w obiekcie 

chronionym. 

4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
79710000-4 Usługi ochroniarskie 

III. PROCEDURA 

1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) zwanej 

dalej ustawą Pzp. Przedmiotowe zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości 

mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro. 

2. Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do 

dyrektywy 2014/24/UE. 



 

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

1. Data udzielenia zamówienia: 27.02.2020r. 

2. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 

SILEZJAN SYSTEM SECURITY  
BIURO OCHRONY MIENIA Sp. z o.o. 
ul. Centralna 24 
52-114 Wrocław 

Cena ofertowa brutto: 4 384,95 zł 

 

 

 
mgr Ryszard Żukowski 
KANCLERZ  
Uniwersytetu Wrocławskiego 

 


