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PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA
NIEOGRANICZONEGO

DRUKZP-PN

O

UDZIELENIE

ZAMÓWIENIA

W

TRYBIE

PRZETARGU

Protokół dotyczy:
□
□

zamówienia publicznego
umowy ramowej

1. Zamawiający
Pełna nazwa (firma) zamawiającego/zamawiających wspólnie przeprowadzających postępowanie,
w tym zamawiających z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
SĄD APELACYJNY w Poznaniu
Adres:
Ul. Trójpole 21
61 - 693 Poznań
telefon: 61 827 45 88
faks: 61 827 45 92
e-mail: przetragi2@poznan.sa.aov.pl
Pełna nazwa centralnego zamawiającego albo zamawiającego wyznaczonego przez właściwego ministra
kierującego działem administracji rządowej, który prowadzi postępowanie w imieniu zamawiających:

Adres:
ul.......

telefon: ...................................................................
e-mail: ......................... @.....................................

faks:

Pełna nazwa (firma) podmiotu, który w imieniu zamawiającego/zamawiających przeprowadza
postępowanie:

Adres:
ul.......

telefon: ..................................................................
e-mail: ......................... @....................................
Działającego na podstawie

faks:

2. Przedmiot zamówienia publicznego
Określenie przedmiotu zamówienia:

Świadczenie usług ochrony i mienia oraz konwojowanie na potrzeby Sądu Apelacyjnego w
Poznaniu.
1.

□

2. Czy zamówienie zostało podzielone na części:

x nie - powody niedokonania podziału zamówienia na części (możliwość składania ofert częściowych/
udzielanie zamówienia w częściach):
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Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz konwojowania wartości pieniężnych dotyczy jednej jednostki
organizacyjnej oraz jednego budynku, ze względu na ich specyfikę winno być wykonywane przez jednego
wykonawcę. Podzielenie zamówienia na części (1- usługa ochrony; 2 - konwojowanie) będzie skutkować
dużymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, oraz przyczyni się do znacznego wzrostu kosztów
wykonania zamówienia w części dotyczącej konwojowania, a co za tym idzie całości zamówienia.
Zamówienie podzielono na....... części
2. Oferty można składać w odniesieniu da-wszystkich części □ jednej-części-B maksymalnej-liczby
CZęŚCi (prOSZę OkreŚliÓ tę liCZbę)............................................................
----- Maksymalna liczba części, w których zamówienie może zostać-udzielone jednemu wykonawcy-^proszę
wskazać).................. nie dotyczy.........................................-............................
Wartość:
(można wypełnić po otwarciu ofert)
Zamówienia ...............................................co stanowi równowartość ...................................euro
Zamawiający nie przewidział prawo opcji na łączną kwotę netto ......................... co stanowi równowartość
........... ttttt................... euro
B—zamówień-fw przypadku dopuszczenia możliwości składania-ofert częściowych) z podziałem-na części:
1) ................... co stanowi równowartość
.................... euro
zamówień, których zamawiający zamierza udzielić w okresie obowiązywania-umowy ramowej,
---------została ustalona na-kwotę............................zł, co stanowi równowartość................... ■■■■■..:. euro,
----- w tym wartość przewidywanych zamówień,- o których-mowa-w art.-67 ust. 1 pkt 6 i-7-oraz w art. 13^1
ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia-28-stycznia 2004 r. -Rr-awo-zamówień publicznych-została ustalona do
kwoty ..;.............................. zł tj. do
% zamówienia-podstawowego co-stanowi
euror

zamówienia udzielanego jako-część zamówienia o wartości..........co stanowiło równowartość
euro, wartość aktualnie udzielanej części zamówienia (którego dotyczy obecne postęp&wanie-o udzielenie
zamówienia publicznogó).........:............ zł, co stanowi równowartość.......................euro.
Wartość zamówienia została ustalona w dniu 26.012018r. na podstawie (wskazać odpowiedni-dokument,
np. planowane koszty tj. szacunek wynikający z zatmdnienia na podstawie umowy o pracę,
kosztorysu inwestorskiego, program funkcjonalno-użytkowy) internetowego rozpoznania rynku
przygotowanego do poprzedniego-postępowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:
x nie
-tak: udział tych środków w wartości-zamówienia wynosi: ■■..■ % (podacj-o ile jest znany)
w ramach (wskazać projekt/program).............................................................................................

Czynności związane z przygotowaniem postępowania
1. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo
zamówień publicznych, w szczególności dialog techniczny:
nie
tak (wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)
Wskazać podmioty, które uczestniczyły w dialogu technicznym:

1)........................................ ;
2)........................................ ;
Wskazać wpływ dialogu technicznego na opis przedmiotu zamówienia, specyfikację istotnych warunków
zamówienia lub określenie warunków umowy:
2. Istnieje możliwość, że o udzielenie zamówienia będzie ubiegał się podmiot, który uczestniczył w
przygotowaniu postępowania o udzielenie tego zamówienia:
x
nie
□
tak {wypełnić poniżej w przypadku zaznaczenia odpowiedzi tak)
Wskazać środki mające na celu zapobieżenie zakłóceniu konkurencji:

numer strony

....... ...........................................
(podpis osoby sporządzającej protokół)

