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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:618580-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2020/S 248-618580
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Uniwersytet Warszawski
Adres pocztowy: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-927
Państwo: Polska
E-mail: paulina.chudzicka@adm.uw.edu.pl
Tel.: +48 225520831
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.uw.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://dzp.uw.edu.pl
I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/
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
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
„Ochrona Biblioteki Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 „BUW”, Dobra
55, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”
Numer referencyjny: DZP-361-124/2020

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
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Usługi
II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
w budynkach Kompleksu BUW: Dobra 56/66 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Dobra 72 tzw. „Biała
Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55. Ochronie podlega wydzielony teren obiektu wraz ze
znajdującymi się na nim budynkami oraz uprawnionymi osobami przebywającymi na terenie obiektu.

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: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie całodobowej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia
w budynkach Kompleksu BUW: Dobra 56/66 (Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie), Dobra 72 tzw. „Biała
Willa”, Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 55. Ochronie podlega wydzielony teren obiektu wraz ze
znajdującymi się na nim budynkami oraz uprawnionymi osobami przebywającymi na terenie obiektu.
2. Na podstawie art. 29 ust 3a ustawy zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
wykonawcę lub/i podwykonawcę pracowników ochrony wykonujących czynności ochronne w budynkach
kompleksu BUW, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Z 2020 r. poz. 1320).
3. Przybliżony termin obowiązywania umowy: od godziny 8.00 dnia 11 kwietnia 2021 r. do godziny 8.00 dnia
11 kwietnia 2023 r. Termin ten jest terminem spodziewanym, ale zostanie dostosowany do czasu trwania
niniejszego postępowania. Do kalkulacji wykonawca zobowiązany jest przyjąć termin wskazany § 2 niniejszego
artykułu.
4. Możliwe jest dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej należy
ustalić telefonicznie z panem Remigiuszem Woszczykiem tel. +48 225525918.
W toku wizji lokalnej zamawiający nie będzie przekazywał wykonawcą żadnych informacji nt. prowadzonego
postępowania.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 24

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przybliżony termin obowiązywania umowy: od godziny 8.00 dnia 11 kwietnia 2021 r. do godziny 8.00 dnia
11 kwietnia 2023 r. Termin ten jest terminem spodziewanym, ale zostanie dostosowany do czasu trwania
niniejszego postępowania. Do kalkulacji wykonawca zobowiązany jest przyjąć termin wskazany § 2 niniejszego
artykułu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
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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 spełniają warunki dotyczące kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
Kryterium wyboru ofert jest: cena /C/ – 60 % (waga kryterium) oraz czas dojazdu uzbrojonej grypy
interwencyjnej, /CD/ – 40 % (waga kryterium).
Pozostałe warunki oraz kryteria dostępne są pod adresem (https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/).

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi
posiadać w/w aktualną koncesję.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy dostępny jest pod adresem:
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów:
wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zgodnie z ustawą z dnia 22
sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 838).
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z wykonawców musi
posiadać ww. aktualną koncesję.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
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://dzp.uw.edu.pl/postepowaniaprzetargowe/
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IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Wykonawca składa ofertę wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany,
wycofania oferty dostępnego na ePUAP, zamawiający wymaga, żeby oferty składać wybierając adres skrzynki /
uwedupl/SkrytkaESP (https://miniportal.uzp.gov.pl/).
IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 21/01/2021
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.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Nie dotyczy.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/12/2020
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