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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:51475-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi ochroniarskie
2018/S 024-051475

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ul. Matejki 57
Poznań
60-770
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Kozłowska
Tel.:  +48 618694800
E-mail: obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl 
Faks:  +48 618694809
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zkzl.poznan.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Budownictwo i obiekty komunalne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usług całodobowej ochronie osób i mienia w siedzibie ZKZL Sp. z o.o. i monitorowanie systemów
antynapadowych z 5 terenowych Punktach Obsługi Klienta ZKZL Sp. z o.o.

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Świadczenie usług polegających na: 1.całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016. poz. 1432 tekst jednolity ze zmianami) oraz
zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ] w siedzibie
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Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., prowadzonej w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej o charakterze stałym, obejmującej w swoim zakresie również obsługę systemów: alarmowego,
przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej; 2. monitorowaniu sygnałów antynapadowych
z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL Sp. z o.o. wraz z interwencją grupy patrolowo-interwencyjnej w
przypadku uruchomienia sygnału.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 309 249.87 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Poznań.

II.2.4) Opis zamówienia:
Świadczenie usług polegających na: 1.całodobowej ochronie osób i mienia [w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1432 tekst jednolity ze zmianami) oraz
zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ] w siedzibie
Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., prowadzonej w formie bezpośredniej ochrony
fizycznej o charakterze stałym, obejmującej w swoim zakresie również obsługę systemów: alarmowego,
przeciwpożarowego, oraz systemu CCTV-telewizji przemysłowej; 2. monitorowaniu sygnałów antynapadowych
z 5 terenowych Punktów Obsługi Klienta ZKZL Sp. z o.o. wraz z interwencją grupy patrolowo-interwencyjnej
w przypadku uruchomienia sygnału. 3. Szczegółowy sposób i zakres sprawowania ochrony fizycznej osób
i mienia, o której mowa w punkcie 3.1 regulują Istotne postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do
SIWZ. 4. Obsługa systemu alarmowego polegać będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów alarmowych
przesyłanych za pośrednictwem łączy telekomunikacyjnych z siedziby Zamawiającego do centrum odbiorczego
Wykonawcy. 5. Obsługa systemu przeciwpożarowego polegać będzie na stałym dozorze i weryfikacji sygnałów
centrali sygnalizacji pożaru. 6. Obsługa systemu CCTV-telewizji przemysłowej polegać będzie na obserwacji
siedziby Zamawiającego przy pomocy istniejącego systemu kamer wraz z urządzeniami rejestrującymi. 7.
Obsługa systemu antynapadowego polegać będzie na stałym dozorze sygnałów wraz z interwencją grupy
patrolowo-interwencyjnej ochrony w przypadku przesłania antynapadowego sygnału alarmowego. 8. Ochrona
osób i mienia w siedzibie Zamawiającego prowadzona będzie 24h/dobę, 7 dni w tygodniu, przez co najmniej
jednego pracownika ochrony wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Szybkość grupy interwencyjnej / Waga: 10
Cena - Waga: 70

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2b Pzp zamawiający opublikował wstępne ogłoszenie informacyjne nr 2017/S 026-045587
z dnia 7.2.2017 r.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

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
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 231-481778

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Nazwa:
Świadczenie usług całodobowej ochronie osób i mienia w siedzibie ZKZL Sp. z o.o. i monitorowanie systemów
antynapadowych z 5 terenowych Punktach Obsługi Klienta ZKZL Sp. z o.o.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
01/02/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 5
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Agencja Ochrony Pewność Sp. z o.o.
ul. Jackowskiego 52
Leszno
64-100
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 309 249.87 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 234 206.32 PLN

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:45587-2017:TEXT:PL:HTML
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:481778-2017:TEXT:PL:HTML
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V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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:
Zgodnie z art. 180 ustawy Pzp i w terminach określonych w art. 182 Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/02/2018


