
Ogłoszenie nr 510113009-N-2019 z dnia 06-06-2019 r.

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie:
Świadczenie usług ochrony w budynkach przy ul. J.U. Niemcewicza 2 w Otwocku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 542508-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" SPZOZ w Warszawie,
Krajowy numer identyfikacyjny 29467400000000, ul. ul. Poznańska  22, 00-685  Warszawa, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 225 251 243, e-mail agnieszka.sztorc@meditrans.waw.pl, faks
225 251 279.
Adres strony internetowej (url): www.meditrans.waw.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług ochrony w budynkach przy ul. J.U. Niemcewicza 2 w Otwocku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WSPRiTS/ZP/20/19

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -
określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony w budynkach Zamawiającego przy ul. J.U.
Niemcewicza 2 w Otwocku, co zostało szczegółowo przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia
zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia – dalej zwanej „SIWZ”.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: • 1 stanowisko pracownika ochrony fizycznej, nie
wpisanego na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej, w dni powszednie w godz. 15:00 –
7:00; całodobowo w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy (w godz. 7:00 – 7:00); •
monitorowanie obiektu chronionego, polegające na obserwacji oraz dokonywaniu obchodu pieszego przez
pracownika ochrony; • nadzorowanie ruchu osób wchodzących i wychodzących; • wydawanie kluczy do
pomieszczeń upoważnionym pracownikom, a także przechowywanie kluczy po ich zdaniu; • kontrolowanie
pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu obiektów chronionych; • prowadzenie książki dyżurów,
wpisywanie informacji w czasie objęcia i zdania posterunku oraz o istotnych z punktu widzenia
bezpieczeństwa chronionych obiektów wydarzeniach z opisem ich przebiegu; • pełnienie funkcji portiersko -
informacyjnej; • dokonywanie obchodu chronionego obiektu co najmniej raz na dwie godziny; • w razie
konieczności ścisłe współpracowanie z Policją i Strażą Miejską podczas zaprowadzania porządku
publicznego w chronionych obiektach i na terenach do nich przylegających, a także z innymi służbami w
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przypadku wystąpienia awarii, katastrof, losowych zagrożeń dla bezpieczeństwa osób i mienia; •
utrzymywanie patroli interwencyjnych w gotowości do natychmiastowego działania na wezwanie
pracowników Wykonawcy, celem zatrzymania sprawcy przestępstwa albo osoby podejrzanej o popełnienie
przestępstwa; • zapewnienie interwencji patroli samochodowych w nieprzekraczalnym czasie 15 minut od
wszczęcia alarmu; • Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystywania do podejmowania interwencji w
sytuacjach zagrożenia, grup interwencyjnych innej renomowanej firmie ochroniarskiej, w ramach zawartej
przez Wykonawcę z tą firmą umowy; • dbanie o czystość w pomieszczeniach służbowych; • odpowiadanie
jak za własne działania i zaniechania za szkody wyrządzone przez pracowników, którym Wykonawca
powierzył wykonanie ww. czynności; • w przypadku powstania szkody w mieniu Zamawiającego bądź w
mieniu oddanym do dyspozycji Wykonawcy, obowiązek odszkodowawczy obejmuje naprawienie szkody w
pełnej wysokości, o ile jest ona następstwem nie wykonania lub nienależytego wykonania tych obowiązków.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV:  79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 86223.04
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWI ENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „ALFA GUARD SECURITY” Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 10
Kod pocztowy: 83-262
Miejscowość: Czarna Woda
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 106073.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106073.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 151177.28
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGO CJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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