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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:131773-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2019/S 057-131773
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa
00-927
Polska
Osoba do kontaktów: Wydział Chemii ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa
E-mail: iszulinska@chem.uw.edu.pl
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.chem.uw.edu.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.chem.uw.edu.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://www.chem.uw.edu.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne.
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.chem.uw.edu.pl/

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia Publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

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

Nazwa:
Usługa ochrony osób i mienia w budynkach Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
Numer referencyjny: 120/5/2019

II.1.2)

Główny kod CPV
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79710000
II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usług ochrony obiektów, osób i mienia na
terenie Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

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: PL911

II.2.4)

Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Pełnienie czynności ochrony osób i mienia stanowiącego własność Zamawiającego i porządku na terenie
budynków Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
a) codziennie w godzinach 19:00 – 7:00;
b) do dyspozycji pracowników ochrony, w godzinach pełnienia służby, oddane zostanie pomieszczenie portierni,
znajdującej się w holu głównym budynku, bezpośrednio przy wejściu do budynku. Toaleta dostępna na
korytarzu. W pomieszczeniu portierni znajdują się monitory telewizji przemysłowej;
c) pracownik ochrony będzie wykonywał obchody budynków od godziny 22:00 do godziny 6:00 nie rzadziej niż
raz na 2 godziny, udokumentowanych w Książce Ochrony;
d) do obowiązków pracownika ochrony należy także obsługa centrali ppoż. wraz z podejmowaniem
niezbędnych działań w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych takich jak: pożar, zalanie, awarie elektryczne;
e) zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom korzystających z ochranianych obiektów;
f) przeciwdziałanie i zapobieganie kradzieżom, rozbojom, dewastacji oraz innym zakłóceniom ładu i porządku;
g) wykonywanie innych zadań w uzgodnieniu z Zamawiającym;
h) pracownik ochrony posiada zgodę Zamawiającego na sprawdzanie przepustek u osób przebywających
w budynku w godzinach 22:00 - 6:00. Wzór przepustki zostanie przekazany pracownikowi ochrony przed
podjęciem służby;
i) w razie złych warunków atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, liści) pracownik ochrony
zobowiązany jest do utrzymania porządku przed wejściem do budynku (w szczególności na schodach
wejściowych). W tym celu pracownikowi ochrony udostępnione zostaną przez Zamawiającego niezbędne
narzędzia do prowadzenia prac porządkowych;
Usługa świadczona będzie w dwóch obiektach Zamawiającego czynnych całą dobę:
2

a) Budynku Wydziału Chemii przy ul. Ludwika Pasteura 1 w Warszawie. Budynek o powierzchni ok. 13 tys. m ,
3 kondygnacje naziemne oraz piwnica użytkowa. Budynek stoi na ogrodzonym terenie (dwie bramy wjazdowe).
Wejście główne bezpośrednio od ulicy Pasteura.
2

b) Budynku Radiochemii przy ul. Żwirki i Wigury 101 w Warszawie. Budynek o powierzchni ok. 2 tys. m , 2
kondygnacje naziemne oraz piwnica użytkowa. Budynek stoi na ogrodzonym terenie (dwie bramy wjazdowe).
Wejście od strony ul. Żwirki i Wigury przez furtkę przy bramie wjazdowej. Budynek połączony jest z sąsiednim
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budynkiem Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, oddzielonym drzwiami z elektronicznym zamkiem
zamykanym w porze nocnej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z ochrony obiektu przy ul.
Żwirki i Wigury 101 z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia.
Wykonawca zapewni ochronę osób, obiektów i mienia przez jednolicie umundurowanych, wyposażonych w
identyfikatory ze zdjęciem, przeszkolonych, posiadających niezbędne doświadczenie i nienaganną opinię
agentów ochrony.
Wykonawca wyposaży agentów ochrony w elektroniczne urządzenie posiadające następujące funkcje:
a) przycisk anty-napadowy (alarmowy), którego użycie w sytuacji zagrożenia powoduje przesłanie sygnału
alarmowego do Centrum Alarmowego Wykonawcy i wezwanie grupy interwencyjnej,
b) system dokumentujący dokonywane obchody chronionych obiektów,
c) system umożliwiający nawiązanie bezpośredniej łączności z Centrum Alarmowym Wykonawcy.
Ochrona fizyczna Obiektów będzie wspomagana przez zmotoryzowane grupy interwencyjne, za co
Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych opłat. Wykonawca wyposaży Zamawiającego w przycisk
anty-napadowy działający przez całą dobę służący do wezwania grupy interwencyjnej.
Szczegółowe procedury dotyczące postępowania agentów ochrony określone zostaną w Instrukcji Ochrony
Obiektów przygotowanej przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu do akceptacji przed zawarciem
umowy. Instrukcja musi zawierać co najmniej:
a) charakterystykę obiektu;
b) zagrożenia mogące wystąpić w obiekcie oraz ogólne zadania;
c) techniczne zabezpieczenie terenu obiektu (opis);
d) schemat organizacyjny ochrony obiektu;
e) zakres czynności ochrony.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

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.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

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.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
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a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.
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
22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi
posiadać w/w aktualną koncesję.
III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca wykaże, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 PLN. Ubezpieczenie
wykonawcy musi zachować ważność na cały okres trwania umowy. Jeżeli umowa ubezpieczenia wygasa
w trakcie trwania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu nowy dokument potwierdzający jego
ubezpieczenie.

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) Wykonawca wykaże, że wykonywał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie co najmniej trzy usługi ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej o powierzchni
2

co najmniej 2 000 m każdy.
Każda z wymienionych usług powinna być świadczona w sposób ciągły przez okres 12 miesięcy.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagana liczba usług nie
sumuje się tj. co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykonać
wszystkie wymagane „usługi” Ta sama zasada dotyczy tzw. Podmiotu trzeciego (podmiot na którego zasoby
powołuje się Wykonawca).
b) Wykonawca wykaże co najmniej jedną osobę, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia. Jest
wymagane, aby ta osoba – koordynator - posiadała licencje pracownika ochrony 1- lub 2-stopnia.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

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:
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
22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy z Wykonawców musi
posiadać w/w aktualną koncesję.

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
Istotne postanowienia, które będą wprowadzone do treści umowy, określa wzór umowy, który stanowi rozdział III
niniejszego ogłoszenia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
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Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 11:45

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

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 02/04/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Pasteura 1, 02-093 Warszawa, pok. 139

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy.
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VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/03/2019
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