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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:578127-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2018/S 250-578127
Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
Warszawa
00-950
Polska
Osoba do kontaktów: Łukasz Dmowski
Tel.: +48 226956685
E-mail: przetarg@mazowieckie.pl
Faks: +48 226956019
Kod NUTS: PL911
Adresy internetowe:
Główny adres: www.mazowieckie.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.mazowieckie.pl
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
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

Nazwa:
Zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
Numer referencyjny: BOU-IV.272.70.2018

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 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług
bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów MUW oraz osób i mienia znajdującego się w tych obiektach,
konwojowanie mienia w wyznaczonym miejscu i terminie oraz monitorowanie (przez centrum monitorowania
alarmów Wykonawcy) sygnałów alarmowych przeciwnapadowych i przeciwwłamaniowych z tych obiektów,
a także zapewnienie przyjazdu grupy interwencyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje także okresową
konserwację, obsługę oraz całodobowy serwis systemów zabezpieczenia technicznego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

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
79711000
79715000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9

II.2.4)

Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie usług
bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów MUW oraz osób i mienia znajdującego się w tych obiektach,
konwojowanie mienia w wyznaczonym miejscu i terminie oraz monitorowanie (przez centrum monitorowania
alarmów Wykonawcy) sygnałów alarmowych przeciwnapadowych i przeciwwłamaniowych z tych obiektów,
a także zapewnienie przyjazdu grupy interwencyjnej. Przedmiot zamówienia obejmuje także okresową
konserwację, obsługę oraz całodobowy serwis systemów zabezpieczenia technicznego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/02/2019
Koniec: 31/01/2020

II.2.13)

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

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie:
a) zamówienie podstawowe: od 1.2.2019 do 31.1.2020,
b) zamówienie opcjonalne: od 1.2.2020 do 31.1.2021.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.4)

Obiektywne zasady i kryteria udziału
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Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób ich spełniania zostały określone w rozdziale IV oraz VI SIWZ.
Kryteria oceny ofert zostały określone w rozdziale XVI SIWZ.
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 określa załącznik nr 1 do SIWZ. Okoliczności skutkujące możliwością zmiany zawartej
umowy opisuje art. 144 ustawy oraz rozdział XX SWIZ.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie 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: www.uzp.gov.pl
IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone na podstawie art. 138 g ustawy Prawo zamówień publicznych.
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: 08/01/2019
Czas lokalny: 09:00

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:
Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem
miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/) do dnia 10.1.2019 r. do godz. 09:00. Sposób przygotowania oferty
został określony w rozdziale II SIWZ.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587800
VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2018
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