Ogłoszenie nr z dnia

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB, OBIEKTÓW ORAZ MIENIA WSZPZOZ GOSTYNIN-ZALESIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000291724
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Zalesie 1
1.5.2.) Miejscowość: Gostynin
1.5.3.) Kod pocztowy: 09-500
1.5.4.) Województwo: mazowieckie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL923 - Płocki
1.5.7.) Numer telefonu: 242360035
1.5.8.) Numer faksu: 242358090
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@spzoz-zalesie.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-zalesie.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

http://www.spzoz-zalesie.pl
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

CAŁODOBOWA OCHRONA OSÓB, OBIEKTÓW ORAZ MIENIA WSZPZOZ GOSTYNINZALESIE
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0cbaf44-6623-11eb-86b1-a64936a8669f
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005214/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa ochrona osób, obiektów oraz mienia WSZPZOZ Gostynin-Zalesie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00005247/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: SZP-1/2021/TP
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 480000,00 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowej ochronie
obszaru Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im.
prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, w tym ochronie osób polegającej na działaniach
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej i
ochronie mienia w szczególności przed przestępstwami, wykroczeniami, powstaniem szkód
wynikających z tych zdarzeń oraz niedopuszczanie do wstępu na teren chroniony osób
nieuprawnionych. Realizowanie zamówienia winno odbywać się ściśle wg ustawy z dnia 22
sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz.838), zgodnie z decyzją nr
1/99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 29 lipca 1999 r., w której na podstawie art.5 ust. 3 i 6
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia /Dz. U. Nr 114, poz.740/ oraz
art.104§1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, ustala się co następuje: §1 Wymienione w
załączniku do niniejszej Decyzji jednostki organizacyjne, obszary, obiekty i urządzenia uznaje
się za ważne z punktu widzenia interesu gospodarczego oraz innych ważnych interesów
państwa i umieszcza się w wykazie obszarów, obiektów oraz urządzeń podlegających
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie
zabezpieczenie techniczne; planem ochrony zamawiającego; projektowanymi postanowieniami
umowy oraz planem ochrony jednostki chronionej sporządzonym przez wykonawcę.
4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

79711000-1 - Usługi nadzoru przy użyciu alarmu
79715000-9 - Usługi patrolowe
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 590400,00
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 0
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 590400,00
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: AGENCJA OCHRONY DES
DOBROGOSZCZ SP. ZO.O.
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7743235299
7.3.3) Ulica: Kwiatka 43/3
7.3.4) Miejscowość: Płock
7.3.5) Kod pocztowy: 09-400
7.3.6.) Województwo: mazowieckie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak
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7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

w zakresie ochrony fizycznej - Przedsiębiorstwo Usług Handlu i Ochrony "DES-SYSTEM" Sp z
o.o. ul. Kwiatka 43/3, 09-400 Płock
SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-02-22
8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 590400,00
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE
1. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ.2. Wynagrodzenie
wykonawcy zawiera wszystkie koszty wykonania i realizacji przedmiotu umowy, w szczególności
koszty: ochrony osób, obiektów oraz mienia WSZPZOZ Gostynin- Zalesie, monitoring obiektów
wskazanych przez zamawiającego w umowie, monitoring sygnałów lokalnego systemu
alarmowego posiadanego przez zamawiającego, reakcji grupy interwencyjnej oraz związane z
wykonywaniem czynności poboru opłat za wjazd pojazdów na teren WSZPZOZ GostyninZalesie wraz z rozliczaniem wydanych biletów wjazdowych - w przypadku wprowadzenia opłat
wjazdowych na teren zamawiającego. 3. Strony ustalają, iż wynagrodzenie wykonawcy nie
ulegnie niepodwyższeniu przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, z zastrzeżeniem
ust.4 tego rozdziału.4. Strony ustalają, iż zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku:1)
zmiany stawki podatku od towarów i usług, tym samym kwota netto nie ulegnie zmianie, a
zwiększy się kwota brutto, w wysokości i terminie wynikającym z aktu prawnego
wprowadzającego nową stawkę - w takim przypadku wynagrodzenie brutto, odpowiednio ulegnie
zmianie, 2) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,3) w przypadku zmiany zasad
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społęczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 4) zasad gromadzenia i
wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz 2019 r. poz.
1074 i 1572).5. W przypadku zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 4 tego rozdziału,
Strony wprowadzają zmianę wysokości wynagrodzenia pod warunkiem, że wykonawca wykaże,
że zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania ninijszej umowy. W tym celu wykonawca
przedstawi zamawiajacemu szzcegółową kalkulację kosztów według stanu sprzed danej zmiany
oraz szczegółową kalkulację kosztów według stanu po wprowadzeniu zmiany, oraz wskaże
kwotę, o jaką ceny za realizację niniejszej umowy powinna ulec zmianie. 6. Brak przedłożenia
przez wykonawcę szczegółowej kalkulacji kosztów, o której mowa w ust. 5 tego rozdziału w
terminie 30 dni od dnia ziszczenia się przesłanki zmiany, zostanie potraktowana jako brak
wpływu zmiany na koszty realizacji niniejszej umowy. Zamawiający niezwłocznie ustosunkuje się
do przedstawionych kalkulacji, w szczególności poprzez zaakceptowanie wskazanej przez
wykonawcę ceny lub poprzez zgłoszenie zastrzeżeń i żądanie wyjaśnień co do poszczególnych
elementów kalkulacji. 7. Zamawiający dopuszcza zmiany w wykazie pracowników, z
zastrzeżeniem, że zostaną spełnione wymagania Zamawiającego określone w SWZ i zmiana
zostanie uzgodniona z zamawiającym. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować
zamawiającego, o każdej zmianie pracownika ochrony. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu.
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