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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494719-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2017/S 238-494719

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 Warszawski Wydział Zarządzania
ul. Szturmowa 1/3
Warszawa
02-678
Polska
Tel.:  +48 225534047
E-mail: zamowienia@wz.uw.edu.pl 
Faks:  +48 225534063
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wz.uw.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.wz.uw.edu.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

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:
Świadczenie usług ochrony osób i mienia obiektów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego przy
ulicy Szturmowej 1/3 w Warszawie
Numer referencyjny: 26/6/2017

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zamowienia@wz.uw.edu.pl
http://www.wz.uw.edu.pl
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia 3 budynków Wydziału Zarządzania UW
przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie oraz terenu przyległego wraz z parkingami.

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
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia 3 budynków Wydziału Zarządzania
UW przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie oraz terenu przyległego wraz z parkingami.
2. Zamówienie obejmuje całodobową fizyczną ochronę osób i mienia:
— ochronę 3 budynków Wydziału Zarządzania UW: budynek A – 4-kondygnacyjny, budynki B i C – 6-
kondygnacyjne,
— ochronę przyległego terenu rekreacyjno-ogrodowego oraz ochronę i obsługę dwóch parkingów; łączna
powierzchnia 1,4 ha, parkingi na 260 miejsc, teren ogrodzony,
— ochronę osób znajdujących się w budynkach i na terenie Wydziału Zarządzania w sytuacjach zagrożenia
życia i zdrowia,
— obsługi szatni.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 10 do Opisu Istotnych Warunków
Zamówienia (OIWZ).

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 36

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:
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Rozdziale 6
"Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi" – art. 138g ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm), zwanej dalej "ustawą"
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w
pkt. IV.2.2. OIWZ
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3. Zamawiający określił warunki w zakresie:
— kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, które zostały opisane w pkt.
IV.2.2.1 OIWZ,
— sytuacji ekonomicznej i finansowej, które zostały opisane w pkt. IV.2.2.2 OIWZ,
— zdolności technicznej lub zawodowej, opisane w pkt. IV2.2.3. OIWZ.
4. Opis kryteriów i sposób ich oceny zostały opisane w pkt X OIWZ.

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:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy zamieszczonym na stronie internetowej podanej
przez Zamawiającego.

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:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:

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: 21/12/2017
Czas lokalny: 12:00

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:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 40 000,00 PLN przed terminem składania
ofert. Oznacza to, że w terminie składania ofert na wskazanym rachunku zamawiającego musi znajdować się
wymagana kwota wadium.
2. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umów o pracę wszystkich osób
przydzielonych do wykonywania u Zamawiającego wszelkich czynności wchodzących w zakres przedmiotu
zamówienia – wykonywanie u Zamawiającego czynności wchodzących w zakres przedmiotu zamówienia może
odbywać się wyłącznie w ramach umów o pracę.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z przepisami Działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy:http://uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/12/2017
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