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Ogłoszenie nr 84501 - 2017 z dnia 2017-05-17 r.

Poznań: Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
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:
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: Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o., krajowy numer
identyfikacyjny 30214486300000, ul. al. Marcinkowskiego 11, 61827 Poznań, państwo Polska, woj.
wielkopolskie, tel. 618 530 813, faks 618 530 842, e-mail mag.pio@odpady.poznan.pl
Adres strony internetowej (URL): odpady.poznan.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Spółka Prawa Handlowego w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 3 b Ustawy Pzp
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:
Ochrona obiektów należących do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZZO/ZZ-341-17/2016
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:
Rodzaj zamówienia: Usługi 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów należących do
Zakładu Zagospodarowania Odpadów w następujących lokalizacjach: a. Składowisko Odpadów w Suchym
Lesie przy ul. Meteorytowej 1 wraz z Biokompostownią – zwane dalej Składowisko (posterunek chroniony w
określonych godzinach/całodobowo); b. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu
przy ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 284 – zwany dalej PSZOK 1 (posterunek chroniony w określonych
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godzinach/całodobowo); c. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu przy ul.
Wrzesińskiej 12 - zwany dalej PSZOK 2 (posterunek chroniony w określonych godzinach/całodobowo); d.
Siedziba Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o. o. przy Al. Marcinkowskiego 11
– zwana dalej Siedziba Zarządu (monitoring elektronicznego systemu dozoru). 2. Usługa ochrony polegać
ma na działaniach mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej
oraz działaniach zapobiegających przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także
przeciwdziałających powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczających do wstępu osób
nieuprawnionych na teren chroniony. W lokalizacjach, o których mowa w ust. 1 a – c powyżej, usługa
realizowana będzie w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w godzinach wskazanych w opisie przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), a poza ww. godzinami w formie interwencji na telefoniczne
zgłoszenie. W lokalizacji, o której mowa w pkt. 1 d powyżej, usługa realizowana będzie w formie dozoru
poprzez elektroniczny system. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do
SIWZ. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej przed terminem składania ofert. Termin, w
którym możliwa jest wizja to 22 listopada 2016 r.. Godzina 09:00 - Składowisko, godzina 11:00 PSZOK1,
godzina 12:00 Siedziba Zarządu, godzina 13:00 PSZOK 2. Wykonawca winien dokonać sprawdzenia
nadzorowanego terenu. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają
zatrudnienia na postawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: czynności świadczenia
usług ochrony, podlewania trawników, odśnieżania ciągów komunikacyjnych, kontrolowanie przestrzegania
przepisów przeciw pożarowych i przeciwdziałanie w przypadkach stwierdzenia łamania tych przepisów. Na
każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca oraz podwykonawcy mają obowiązek przedstawienia
dowodów zatrudnienia określonych pracowników na podstawie umowy o pracę, przedkładając
Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w/w
czynności z wskazaniem liczby osób oraz wymiarem etatu lub potwierdzone za zgodność z oryginałem
zanonimizowane kopie umów o prace. Naruszenie obowiązku, o którym mowa powyżej stanowi przerwę w
realizacji usługi i stanowi podstawę do odstąpienia od Umowy. W przypadku ustalenia przez
Zamawiającego, że czynności określone powyżej wykonywane są przez pracowników zatrudnionych na
podstawie umowy innej niż umowa o pracę lub naruszenia przez Wykonawcę obowiązku określonego
powyżej Zamawiający ma prawo naliczenia kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy stwierdzony taki
przypadek.
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: 29/12/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT259489.82
Walutazł
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: 0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
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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
Protector Sp. z o.o., , ul. Wergiliusza 42, 60-461 , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
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:
Biuro Ochrony VIGOR Sp. z o.o., , ul. Starołęcka 18, 61-361 , Poznań, kraj/woj. wielkopolskie
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 319172.48
Oferta z najniższą ceną/kosztem 319172.48
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 412372,68
Waluta: zł
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.
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