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Ogłoszenie nr 762493-N-2020 z dnia 07.12.2020 r.

Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami": Usługa ochrony fizycznej mienia i osób znajdujących się w budynkach i na 

terenie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub 

działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i 

zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w 

art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich 

jednostki (w %)

30%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Nie 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak. należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, 

krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
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Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej -  mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

1 .1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami", krajowy numer identyfikacyjny 63771310000000. ul. 

ul. Bohaterów , 03-007 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 228 114 485, e-mail zaopatrz.dpsbrzozy@wp.pl, 

faks 228 114 485.

Adres strony internetowej (URL): www.dpspodbrzozami.pl 

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

1.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w ty m w 

przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

(który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za 

przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z 

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

1.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

www.dpspodbrzozami.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

www.dpspodbrzozami.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
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Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

Forma pisemna 

Adres:

Dom Pomocy Społecznej "Pod Brzozami" ul. Bohaterów 46/48, 03-007 Warszawa

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń łub formatów plików, które nie są ogólnie 

dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA H: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.l) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa ochrony fizycznej mienia i osób znajdujących się w 

budynkach i na terenie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie 

Numer referencyjny: PN/DPS/6/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

11-2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

11.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub 

określenie zapotrzebowania i wymagań Jaw przy padku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na 

innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej mienia i osób
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znajdujących się w budynkach i na terenie Zamawiającego - Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami” w Warszawie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dodatkowe 

obowiązki Wykonawcy wynikające z Klauzuli Społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje Klauzulę 

Społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę 

lub Podwykonawcę, osoby wykonujące czynności związane z realizacją zamówienia na usługę ochrony. Wykonawca lub 

Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić odpowiednio do realizacji usługi na podstawie umowy o pracę - w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej I osobę, której zadaniem w 

okresie realizacji zamówienia będzie wykonywanie czynności określonych w załączniku do SI WZ -  Opis przedmiotu 

zamówienia. Powyższy warunek zostanie również spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników 

lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również 

poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników 

tymczasowych. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w 

zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych 

wymagań zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SI WZ.

II.5) Główny kod CPV: 79710000-4 

Dodatkowe kody CPV:

https://bzp. uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego. aspx?id=...

11.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupÓM’ -  szacunkowa całkowita maksymalna wartość vr całym 

okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

11.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 

ustawy Pzp: Tak

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w 

art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług do 204,15% wartości zamówienia podstawowego z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

11.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie łub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, 

na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach: lub dniach:

lub

data rozpoczęcia: 01.01.2021 lub zakończenia: 30.04.2021
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