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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Wrocław: Usługi ochroniarskie

2021/S 063-160062

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Wrocławski 
Adres pocztowy: pl. Uniwersytecki 1 
Miejscowość: Wrocław 
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław 
Kod pocztowy: 50-137 
Państwo: Polska 
Osoba do kontaktów: Beata Obuchowska 
E-mail: bzp@uwr.edu.pl 
Tel.: +48 713752234 
Adresy internetowe:  
Główny adres: www.uni.wroc.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.uni.wroc.pl/396/287/uslugi-
spoleczne-i-inne-szczegolne-powyzej-750-000-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Ochrona Kampusu Grunwaldzkiego, Biblioteki Uniwersyteckiej oraz parkingu przy ul.
Kotlarskiej
Numer referencyjny: BZP.2711.3.2021.BO

II.1.2) Główny kod CPV

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:bzp@uwr.edu.pl?subject=TED
http://www.uni.wroc.pl/
https://bip.uni.wroc.pl/396/287/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-powyzej-750-000-euro.html
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wydzielonych
obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego tj.: Kampusu Grunwaldzkiego, Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz parkingu przy ul. Kotlarskiej, obejmujące:
a) bezpośrednią ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie ww.
obiektów oraz osób przebywających na terenie tych obiektów;
b) monitorowanie sygnałów alarmowych oraz zapewnienie wsparcia patroli
interwencyjnych dla ww. obiektów oraz zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej
dla obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.
1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia zostały określone w
załączniku nr 5 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia oraz płatności zostały
określone w załączniku nr 6 do SWZ: Wzór umowy z załącznikami.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocław

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia wydzielonych
obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego tj.: Kampusu Grunwaldzkiego, Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz parkingu przy ul. Kotlarskiej, obejmujące:
a) bezpośrednią ochronę mienia Zamawiającego znajdującego się na terenie ww.
obiektów oraz osób przebywających na terenie tych obiektów;
b) monitorowanie sygnałów alarmowych oraz zapewnienie wsparcia patroli
interwencyjnych dla ww. obiektów oraz zapewnienie wsparcia grupy interwencyjnej
dla obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie.
1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia zostały określone w
załączniku nr 5 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia z załącznikami.
2. Szczegółowe zasady i warunki realizacji zamówienia oraz płatności zostały
określone w załączniku nr 6 do SWZ: Wzór umowy z załącznikami.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas dojazdu patrolu interwencyjnego na wezwanie w
nocy / Waga: 20 %
Kryterium jakości - Nazwa: Liczba pracowników ochrony realizujących zamówienie /
Waga: 20 %
Cena - Waga: 60 %

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z art. 257 uPzp zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia
przedmiotowego postępowania jeżeli środki, które zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu
przyznane.
2. Termin wykonania zamówienia: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy lecz nie
wcześniej niż od dnia 23 maja 2021 r.

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający ustala nast. warunki udziału w postępowaniu odp. w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia w
ww. zakresie żadnych wymagań;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni ten warunek, jeśli wykaże, że
posiada ważną koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, realizowanych w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego.
Ochrona obiektów, osób i mienia Zamawiającego, winna być realizowana na zasadach
określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. z Dz.U.
z 2020 r. poz. 838) oraz zgodnie z art. 50 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 478).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców warunek musi być spełniony przez
tego z wykonawców, który będzie odpowiedzialny za wykonanie zakresu prac, dla
których wymagane jest posiadanie koncesji.
2. Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia, na
podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.
3. Wykonawca wraz z ofertą składa Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego – wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ.
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww.
Oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
5. Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
6. Wykonawca składa na wezwanie zamawiającego:
1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 uPzp,
sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składa
dokumenty zgodnie z zapisami wskazanymi w rozp. Ministra Rozwoju Pracy i
Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków
dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia w ww. zakresie żadnych wymagań.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Dokumenty składane przez wykonawcę wraz z ofertą potwierdzające spełnienie
warunku udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – wzór stanowi załącznik
nr 2 do SWZ.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców ww.
oświadczenie składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw do wykluczenia oraz spełnienie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w
postępowaniu.
3) Wykonawca w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, przedstawia wraz ze swoim oświadczeniem, także
oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do
wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w
postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
którzy polegają na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane, dołączają do oferty oświadczenie, z
którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów
udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy
potwierdzający, że wykonawca, realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego
zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami
udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz
określa w szczególności:
1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów
podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których
wskazane zdolności dotyczą.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
1) Zamawiający ustala następujące warunki udziału w postępowaniu w zakresie
zdolności technicznej lub zawodowej:
wykonawcy winni w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wykonać lub wykonywać należycie co najmniej jedną usługę
w zakresie ochrony osób i mienia, która winna spełniać łącznie następujące warunki:
a) usługa wykonywana była przez okres co najmniej 12 miesięcy;
b) wartość wykonanej usługi wynosiła co najmniej 1 500 000,00 PLN brutto.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania wymaganie czasu wykonywania
danej usługi dotyczy części umowy już zrealizowanej tj. od dnia rozpoczęcia
wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego
zamówienia, warunek powinien być spełniony przez co najmniej jednego z
wykonawców. Nie dopuszcza się łączenia potencjałów wykonawców składających
ofertę wspólnie.
Okres wyrażony w latach, o których mowa w pkt 1 powyżej, liczy się wstecz od dnia,
w którym upływa termin składania ofert.
2) Oceniając zdolność techniczną lub zawodową zamawiający może, na każdym
etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie
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Sekcja IV: Procedura

zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia
gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą
polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji
których te zdolności są wymagane.
4) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru
prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
5) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych
lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów
udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

1. Projektowane postanowienia umowy zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr
6 do SWZ.
2. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści
wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454–455 uPzp oraz wskazanym w §
18 Wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania
formy pisemnej.

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 16/04/2021
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Biuro Zamówień Publicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, pok.
100, 50-138 Wrocław
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na
miniPortalu.
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
I kwartał 2024 r.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Oferta musi zawierać:
1. Formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ;
2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (załącznik nr 2 do SWZ).
3. (Jeżeli dotyczy) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (zał. nr 3 do
SWZ) lub inny podmiotowy środek dowodowy.
4. (Jeżeli dotyczy) Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do
reprezentowania wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę.
5. (jeżeli dotyczy) Oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zał. nr 4 do SWZ) w przypadku oferty składanej wspólnie;
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia dokumenty i
oświadczenia wskazane w sekcji III 1.1 pkt 6 i 7 Ogłoszenia o zamówieniu składa
również wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielnie zamówienia.
3) Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub
zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających
zasoby na zasadach określonych w art. 118 uPzp przedstawienia podmiotowych
środków dowodowych, o których mowa w sekcji III 1.1 pkt 6 i 7, dotyczących tych
podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia z postępowania.
4) Opis sposobu przygotowania oferty zawarty jest w rozdz. XII SWZ.
5) Zamawiający, zgodnie z art. 139 uPzp, przewiduje odwróconą kolejność oceny.
6) Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust 1 pkt 7
uPzp.
7) Zamawiający żąda, aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca lub
podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące wszystkie
czynności wymienione w punkcie V Opisu przedmiotu zamówienia.
8) Klauzula informacyjna z art.13 RODO znajduje się w SWZ rozdz. XXXV.
9) Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.
10) Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00
PLN.
11) Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w
wysokości 5 % oferowanej ceny brutto.
12) Zamawiający nie przewiduje skorzystania z opcji.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.: +48 224587800 
Faks: +48 224587803 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze środków ochrony prawnej
szczegółowo regulują przepisy działu IX ustawy – Środki ochrony prawnej (art. 505 i
nast. uPzp).
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2. Środki ochrony prawnej przysługują 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

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/03/2021
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