
Gdańsk: usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na pełnienie usługi ochrony osób i mienia, 
zwanej dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.11.2016 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.  
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: 365571-2016 
 
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie  
 
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: Pomorski Urząd Wojewódzki, krajowy numer identyfikacyjny 000514242, ul. 
Okopowa  21/27, 80-810  Gdańsk, państwo Polska, woj. pomorskie, tel. 583077304, faks 583077325, e-mail 
bl@gdansk.uw.gov.pl 
Adres strony internetowej (URL): www.gdansk.uw.gov.pl 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Administracja rządowa terenowa  
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:  
usługi społeczne prowadzone zgodnie z art. 138o ustawy Pzp na pełnienie usługi ochrony osób i mienia, zwanej 
dalej ochroną w obiektach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku BL-I.272.11.2016 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
BL-I.272.11.2016 
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:  
1.Niniejsze postępowanie dotyczy udzielenia zamówienia publicznego na usługi społeczne na podstawie art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”. 2.Wartości 
zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1 ustawy PZP. 
3.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia, zwanej dalej ochroną w obiektach 
Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 
oraz wzór umowy – załącznik nr 4. do SIWZ. 4.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na 
zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. 5.Zamawiający nie 
dopuszcza składania ofert wariantowych. 6.Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku 
osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 7.Wykonawca jest obowiązany wskazać 
w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw podwykonawców. 
8.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w 



postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 9.Wymagania dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia: a)Zamawiający przy realizacji przedmiotu 
zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymagał będzie zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666). b)Na podstawie art. 
29 ust. 3a w związku z art.36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP, zamawiający wymaga zatrudnienia wszystkich osób na 
podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę, wykonujące niezbędne czynności w trakcie 
realizacji zamówienia polegające na wykonywaniu prac dozoru (nie dotyczy Koordynatora). Wykonawca przy 
realizacji zamówienia zatrudni ww. osoby na cały okres realizacji zamówienia. Zatrudnienie winno nastąpić na 
podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 
1666).). c)W przypadku ustania zatrudnienia np. rozwiązania stosunku pracy przez osobę, osoby, pracodawcę lub 
z innych przyczyn, w trakcie okresu o którym mowa w ppkt b), wykonawca zobowiązuje się w ich miejsce 
zatrudnić na pozostały okres realizacji zamówienia licząc od dnia ustania zatrudnienia, inne osoby, na warunkach, 
o których mowa w pkt. 9. d)W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób na umowę o pracę lub 
nie przedstawienia zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnianie przez 
wykonawcę na podstawie umów o pracę dokumentujących świadczenie pracy, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości określonej w istotnych postanowieniach umowy. Kara będzie 
naliczana za każdy miesiąc, w którym wykonawca nie wypełnił zobowiązania. e)Wykonawca w terminie 5 dni 
licząc od daty rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy i na każde żądanie zamawiającego przedstawi 
dokumenty potwierdzające zatrudnianie osób na podstawie umów o pracę, /w szczególności posiadanych za 
zgodność z oryginałem kopii umów o pracę, zanonimizowanych w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych (bez imion, nazwisk, adresów, PESELu pracowników); zaświadczeń właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzających opłacenie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy oraz poświadczonych 
za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego 
zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń (również zanonimizowanych)/. Zamawiający przewiduje 
możliwość powiadomienia inspekcji pracy w razie nabrania wątpliwości co do wypełnienia obowiązków związanych 
z zatrudnianiem na podstawie umowy o pracę. Wykonawca do realizacji zamówienia przedstawi wykaz osób, 
które będą uczestniczyć w wykonywaniu Zamówienia, (wykaz stanowi załącznik do umowy). 10.Zgodnie z art. 29 
ust. 4 ppkt. 3 uPzp Zamawiający wymaga aby Przedmiot zamówienia zrealizowany był za pomocą osób 
niepełnosprawnych, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Według SIWZ co najmniej 30% czasu pracy wykonywanej będzie przez 
osoby posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (dotyczy każdego miesiąca świadczenia usługi). 
11.Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania współczynnika, o którym mowa w ust. 10 przez cały okres 
obowiązywania umowy - wykonawca przedstawiał będzie podpisane zestawienie/oświadczenie, jako załącznik do 
faktury, zawierające w szczególności informacje o ilości godzin prac porządkowych ogółem na danym budynku, 
ilości godzin prac porządkowych wykonywanych przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności z 
podaniem ilości osób wykonujących Przedmiot zamówienia ogółem i ilości osób w tej liczbie z orzeczonym 
stopniem niepełnosprawności (art. 36 ust. 2 pkt 9 uPzp) 
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  
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: 30/12/2016 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT1195003.17 
WalutaPLN 

 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  



Liczba otrzymanych ofert2 
w tym  

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0 
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:  

nie  
Alfa Guard Security Sp. z o.o.,  biuro@alfaguard.eu,  ul. Mickiewicza 10,  83-262,  Czarna 

Woda,  kraj/woj. pomorskie 
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 954574.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 954574.44 

> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1149245.64 
Waluta: PLN 

 
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. 

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP dnia 10.01.2017 r. 

Z up. DYREKTORA GENERALNEGO 

/-/ Anna Długosz 

Główny Specjalista 

 


