Ogłoszenie nr 510027176-N-2019 z dnia 12-02-2019 r.
Sąd Apelacyjny w Poznaniu: Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu apelacyjnego w
Poznaniu
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
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: 501736-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 48184240000000, ul. ul.
Trójpole 21, 61-693 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8274500, 8274588,
e-mail przetargi2@poznan.sa.gov.pl, faks 618 226 420.
Adres strony internetowej (url): http://www.poznan.sa.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
http://www.poznan.sa.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu apelacyjnego w Poznaniu
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-373-01/19
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 Usługa ochrony budowy nowego budynku Sądu Apelacyjnego
w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.3)
Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej z łączną sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 500 000,00 zł
(słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy) w następującym zakresie: - obowiązkowego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność
gospodarcza w zakresie usług ochrony osób i mienia zawartego na podstawie rozporządzenia
Ministra Finansów (Dz.U. z 2013 poz. 1550) - dobrowolnego ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz posiadanego
mienia, z włączeniem odpowiedzialności w zakresie usług ochrony osób i mienia z
rozszerzeniem o klauzule wskazane we wzorze umowy § 6 – zał. nr 5 do SIWZ. Wykonawca
może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający zgodnie z art.
36a ust. 2 pkt. 1 uPzp zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia na usługi ochrony osób lub mienia tj. usługa ochrony osób i
mienia. Podwykonawstwo zatem można powierzyć tylko w zakresie działalności zewnętrznej
grupy interwencyjnej zgodnie z opisami zawartymi w zał. nr 2 SIWZ - OPZ. W takim
przypadku Zamawiający żąda aby osoby świadczące usługę oraz udostępniony sprzęt
posiadały wymagane uprawnienia i właściwości zgodne z wymaganiami i opisem zawartym
w niniejszej SIWZ. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia,
których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia
przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób w wymiarze pełnego etatu
wykonujących czynności w zakresie realizacji usługi ochrony osób i mienia osób wskazanych
przez zamawiającego czynności w pkt. 2 ppkt. m) OPZ – zał. nr 2 do SIWZ, jeżeli wykonanie
tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974r. - Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016r. poz. 1666 z późn. zm.))
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4
Dodatkowe kody CPV: 79713000-5
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: 11/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 84206.40
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak

Nazwa wykonawcy: Ekotrade Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4
Kod pocztowy: 00-712
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: Ekotrade Ochrona SP. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4
Kod pocztowy: 00-712
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: Agropol-Ekotrade Sp.z o.o. ZPChr
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Boh. Westerplatte 64
Kod pocztowy: 76-200
Miejscowość: Słupsk
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
Nazwa wykonawcy: Silesia Ekotrade Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. P. Śmiłowskiego 2
Kod pocztowy: 41-100
Miejscowość: Siemianowice Śląskie
Kraj/woj.: śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie
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/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 103573.87
Oferta z najniższą ceną/kosztem 103573.87
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 123740.16
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: grupa interwencyjna
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

