Rybnik: usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
wraz z obsługą parkingów, zamówienie nr EAG-158-WR/2-2014
Numer ogłoszenia: 155432 - 2014; data zamieszczenia: 08.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 3 w
Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik, woj. śląskie, tel. 0324291000, 4291288, faks 032 4291225.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku
wraz z obsługą parkingów, zamówienie nr EAG-158-WR/2-2014.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS
Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą parkingów. Umowa została zawarta na okres do dnia 31.07.2014 r., stąd podana w
punkcie IV.6 cena oferty jest wartością brutto obejmującą ww. okres.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 63.71.24.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
•
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1
Nazwa: Usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą parkingów
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.04.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•
1. Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. komandytowa (Lider konsorcjum) 2. Impel Security Polska Sp. z
o. o. (Członek konsorcjum), ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80867,43 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
Cena wybranej oferty: 99466,94
•
Oferta z najniższą ceną: 99466,94 / Oferta z najwyższą ceną: 99466,94
•
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
•
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
•
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest
zgodne z przepisami.
Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą
parkingów. Zamawiający w 2012 roku przeprowadził procedurę przetargu nieograniczonego (nr EAG-76-pPN/82012) na usługi ochrony osób i mienia SPZOZ WSS Nr 3 w Rybniku wraz z obsługą parkingów. W ogłoszeniu o
zamówieniu (87188-25012 z dnia 21.03.2012 r.) przewidziano zamówienia uzupełniające, podając: Określenie
przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających - Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień
uzupełniających, stanowiących 20% wartości niniejszego zamówienia (podstawowego), polegających na
powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień W wyniku wskazanej procedury zawarto w dniu 24.04.2012 r.
umowę przetargową o wartości 601 196,40 zł netto, tj. 739 471,57 zł brutto. Jak wynika z powyższych danych
oraz wyżej wskazanej wartości szacunkowej niniejszego zamówienia: wartość obecnie udzielanego zamówienia
uzupełniającego stanowi około 13,5 % zamówienia podstawowego. Przedmiot niniejszego zamówienia jest
zgodny z przedmiotem zamówienia udzielonego w 2012 roku, zamawiający udziela tego zamówienia
dotychczasowemu wykonawcy, tj. konsorcjum: 1. Impel Provider Security Partner Sp. z o. o. Sp. komandytowa ul.
Ślężna 118, 53-111 Wrocław (Lider konsorcjum) 2. Impel Security Polska Sp. z o. o. ul. Ślężna 118, 53-111
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Wrocław (Członek konsorcjum) Wobec powyższego spełnione są przesłanki zawarte w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych, wskazujące, iż zamawiający może udzielić zamówienia z
wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usług zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia
podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe
zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w
ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia
podstawowego. Jednocześnie w związku ze zbliżającym się zakończeniem ww. obowiązującej umowy i
koniecznością dalszego zabezpieczenia szpitala w przedmiotowym zakresie, w ostatnim czasie przeprowadzono
dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w tym przedmiocie, które zakończyły się unieważnieniem,
stąd konieczne jest zawarcie niniejszej umowy.
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