Ogłoszenie nr 88616 - 2017 z dnia 2017-05-26 r.

Suwałki: DOZÓR BUDYNKÓW I OCHRONĘ MIENIA MIEJSKIEGO
OŚRODKA POMOCY RODZINIE W SUWAŁKACH
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 502556-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach, krajowy numer
identyfikacyjny 79019198500000, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki, państwo Polska,
woj. podlaskie, tel. 087 5628970, 5628973, faks 875 628 971, e-mail biuro@mopr.suwalki.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia,
w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego
z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z
zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych
zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOZÓR BUDYNKÓW I OCHRONĘ MIENIA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY
RODZINIE W SUWAŁKACH
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
1)Ochronę fizyczną kompleksu obiektów w Suwałkach przy ul. 23 Października 20 na terenie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W skład kompleksu wchodzą - ośrodek pomocy
rodzinie, dział pomocy kryzysowej, środowiskowy dom samopomocy, placówka opiekuńczo wychowawcza, budynek mieszkalno-garażowy. 2)Zapewnienie stałej obecności w miejscu
wskazanym w pkt. 1, jednego pracownika w dni robocze od poniedziałku do piątku w
godzinach 19:30 do 7:30 oraz całodobowo w dni wolne od pracy oraz święta.
3)Średniomiesięczna liczba godzin usługi wynosi ok. 480 godzin, zaś w okresie trwania
umowy 17.280 godzin. 4)Ochrona obiektów przed kradzieżą, zniszczeniem, pożarem i innymi
zdarzeniami losowymi. 5)Podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia
zakłóceń porządku własnymi grupami interwencyjnymi lub za pomocą wezwania stosownych
organów. 6)Obserwacja osób, których zachowanie może wskazywać na zamiar dokonania
przestępstwa. 7)W określonych sytuacjach pracownicy Wykonawcy mogą podjąć działanie w
strefie peryferyjnej chronionego obiektu. 8)Wspomaganie dozoru fizycznego obserwacją
monitoringu -11 kamer. 9)Prowadzenie książki dyżurów, do której personel Wykonawcy
wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze
sprawowaniem ochrony mienia. 10)Bieżące informowanie Zamawiającego o niepokojących
spostrzeżeniach. 11)Pracownik ochrony powinien pełnić służbę w odpowiednio do tego
przeznaczonym umundurowaniu z logo firmy i imiennym identyfikatorem. 12)Klauzula
społeczna - art. 29 ust. 3a ustawy Pzp – Zamawiający, stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) tj. fizyczną
ochronę osób i mienia, wskazane w punkcie 1 powyżej, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby na okres
realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego
okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby o takich
samych kwalifikacjach. 13)Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym
przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się
przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami
świadczącymi usługi lub dokument ZUS ZUA. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do
uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych. 14)Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych
przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi usługę ochrony osób i mienia lub
dokumentu ZUS ZUA w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z pkt 13 będzie
traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi
na podstawie umowy o pracę, co skutkuje rozwiązaniem umowy. 15)Wartość kosztów pracy,
przyjęta przez Wykonawcę do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego
wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.09.2016 r. w
sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U z 2016 poz .1456 )
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/05/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT238407.80
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert3
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Konsorcjum Firm: "STEKOP" S.A. i "STEKOP-OCHRONA" Sp. z o. o. reprezentowane
przez Lidera Konsorcjum - "STEKOP" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mołdawskiej
9, , Kol. Porosły 52, 16-070, Choroszcz, kraj/woj. podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 293.241.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 293.241.60
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 318.816
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

