
Dz.U./S S143
28/07/2017
294760-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 11

28/07/2017 S143
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 11

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:294760-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
2017/S 143-294760

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
Katowice
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323591925
E-mail: malgorzata.wroblewska@us.edu.pl 
Faks:  +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/uslugi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12, Dział Zamówień Publicznych (pok. 69)
Katowice
40-007
Polska
E-mail: dzp@us.edu.pl 
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://dzp.us.edu.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: uczelnia publiczna

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
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II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Usługi grup interwencyjnych obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu,
Chorzowie oraz Cieszynie.
Numer referencyjny: DZP.381.067.2017.UG

II.1.2) Główny kod CPV
79700000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup interwencyjnych, zlokalizowanych w
Katowicach/Boguchwałowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A-D (będące opisami) oraz załączniki nr 2E
do SIWZ (będący regulaminem obowiązującym u Zamawiającego).
W trakcie realizacji umowy Wykonawca może mieć dostęp do informacji niejawnych oznaczonych
klauzulą„Poufne”, wobec czego wymagane jest posiadanie przez Wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego co najmniej III-go stopnia wydanego na podstawie Ustawy z dnia 5.8.2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz.U. 2016.1167 j.t.).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część A-Usługi monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego zlokalizowanych w Katowicach
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Katowice.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN
zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup
interwencyjnych, zlokalizowanych w Katowicach/Boguchwałowicach, poprzez:
a) ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miast,
b) monitorowanie źródeł sygnałów systemów SSWiN rozmieszczonych w strefach działania,
c) reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania
SMA, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A (będący opisem) oraz załącznik nr 2E do
SIWZ (będący regulaminem obowiązującym u Zamawiającego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
Koniec: 07/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Za ofertę najkorzystniejszą w części A zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) cena brutto-60 %
2)dodatkowy podjazd prewencyjny-20 %
3) posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia-20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część B-Usługi monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego zlokalizowanych w Sosnowcu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Sosnowiec.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN
zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup
interwencyjnych, zlokalizowanych w Sosnowcu, poprzez:
a) ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miast,
b) monitorowanie źródeł sygnałów systemów SSWiN rozmieszczonych w strefach działania,
c) reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania
SMA, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2B (będący opisem) oraz załącznik nr 2E do
SIWZ (będący regulaminem obowiązującym u Zamawiającego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
Koniec: 07/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Za ofertę najkorzystniejszą w części B zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) cena brutto-60 %
2) dodatkowy podjazd prewencyjny-20 %
3) posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia-20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część C-Usługi monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego zlokalizowanych w Chorzowie
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN
zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup
interwencyjnych, zlokalizowanych w Chorzowie, poprzez:
a) ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miast,
b) monitorowanie źródeł sygnałów systemów SSWiN rozmieszczonych w strefach działania,
c) reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania
SMA, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2C (będący opisem) oraz załącznik nr 2E do
SIWZ (będący regulaminem obowiązującym u Zamawiającego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
Koniec: 07/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Za ofertę najkorzystniejszą w części C zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) cena brutto-60 %
2) dodatkowy podjazd prewencyjny-20 %
3) posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia-20 %.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część D-Usługi monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego zlokalizowanych w Cieszynie
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miasto Cieszyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania sygnałów przychodzących z systemów SSWiN
zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w systemami oraz świadczenie usług grup
interwencyjnych, zlokalizowanych w Cieszynie, poprzez:
a) ochronę obiektów i obszarów należących do Zamawiającego w strefach działania miast,
b) monitorowanie źródeł sygnałów systemów SSWiN rozmieszczonych w strefach działania,
c) reakcję Stacji Monitorowania na przychodzące sygnały o zdarzeniach zgodnie z Regulaminem Działania
SMA, stanowiącym załącznik nr 2E do niniejszej Specyfikacji.
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Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2D (będący opisem) oraz załącznik nr 2E do
SIWZ (będący regulaminem obowiązującym u Zamawiającego).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 31/08/2017
Koniec: 07/01/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Za ofertę najkorzystniejszą w części C zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryteriach:
1) cena brutto-60 %
2) dodatkowy podjazd prewencyjny-20 %
3) posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia-20 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Dotyczy wszystkich części postępowania:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że posiada aktualną koncesję MSWiA
na świadczenie usług ochrony osób i mienia (zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i
mienia).Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o oświadczenie, składane w
formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz dokument potwierdzający posiadanie aktualnej
koncesji MSWiA. na potw. art. 25 ust. 1 pkt.1 ustawy Pzp
2. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert: oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ). W przypadku wspólnego
ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.
3. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.
1 pkt 3 ustawy Pzp – brak podstaw do wykluczenia. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie
Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
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2) Zaświadczenia właściwego naczelnika US potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego
dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu;
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
7) Oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie o podatkach i opłatach lokalnych z dn. 12.1.1991 r. (Dz.U. z 2016 r. poz.716);
4. Oświadczenie wykonawcy, iż posiada wdrożony system zarządzania jakością na podstawie normy ISO
9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009 lub równoważnej na potw. art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt 3 składa dokumenty z rozdz. IV ust. 3 pkt. 3 SIWZ.
6. Inne dokumenty składane wraz z ofertą: pełnomocnictwo.
7. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca ubiegający się o zamówienie powinien wykazać, że posiada ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną
stanowiącą wartość lub równowartość co najmniej:
Część A-50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Część B-30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Część C-10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
Część D-20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).
Jeśli Wykonawca przedstawi w ofercie sumę ubezpieczenia w walucie innej niż PLN, przeliczenie zostanie
dokonane według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia postępowania (tzn. dnia publikacji ogłoszenia o
zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz
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dokument potwierdzający (np. polisę OC), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, na
wymaganą przez Zamawiającego sumę gwarancyjną, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 2 SIWZ (dotyczy
Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zdolność techniczna
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ost. 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje w sposób należyty:
A min 3 usługi polegające m.in. na: monitorowaniu sygnałów syst. SSWiN, nadzorze nad w/w syst., grup
interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 95 000 PLN, w tym min. 1 usługi o
wartości nie mniejszej niż 50 000 PLN realizowanej w uczelni wyższej,
B min. 3 usługi polegające m.in. na: monitorowaniu sygnałów syst. SSWiN, nadzorze nad w/w syst., grup
interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 40 000 PLN, w tym min.1 usługi o
wartości nie mniejszej niż 20 000 PLN realizowanej w uczelni wyższej.
C min 3 usługi polegające m.in. na: monitorowaniu sygnałów syst. SSWiN, nadzorze nad w/w syst., grup
interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 15 000 PLN, w tym min. 1 usługi o
wartości nie mniejszej niż 8 000 PLN realizowanej w uczelni wyższej,
D min. 3 usługi polegające m.in. na: monitorowaniu sygnałów syst. SSWiN, nadzorze nad w/w syst., grup
interwencyjnych w obiektach użyteczności publicznej o łącznej wartości min. 30 000 PLN, w tym min.1 usługi o
wartości nie mniejszej niż 15 000 PLN realizowanej w uczelni wyższej.
dotyczy wszystkich części:
wykonawca dysponuje lub będzie dysponował:
w związku z wykorzystywaniem łączności radiowej, Wykonawca musi posiadać decyzję Urzędu Komunikacji
Elektronicznej o przydziale częstotliwości do utworzenia sieci łączności radiowej z uwzględnieniem obszaru
gdzie znajdują się obiekty objęte przedmiotem zamówienia lub posiadać promesę umowy z firmą świadczącą
usługi sieci trunkingowej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym obszarze;
albo w związku z wykorzystaniem łączności za pomocą telefonii komórkowej, Wykonawca musi posiadać
umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym.
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz
wykaz usług, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 3 SIWZ i wykaz narzędzi, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4
pkt 4 SIWZ (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w danej części).
Zdolność zawodowa
Wykonawca powinien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował:
A min. 2 zmotoryzowanymi grupami interwencyjnymi w każdej strefie
B,C,D min. 1 zmotoryzowaną grupą interwencyjną w każdej strefie
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o oświadczenie, o którym mowa w
rozdziale IV ust. 1 pkt 1 SIWZ, składane w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia oraz
wykaz osób, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 5 SIWZ (dotyczy Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana
za najkorzystniejszą w danej części).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
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Szczegółowe warunki realizacji zamówienia oraz warunki płatności zawiera wzór umowy stanowiący załącznik
nr 3 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt. 2b uPzp zachodzi „pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu
składania ofert jest uzasadnione”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi grup interwencyjnych. Jest to usługa wymagana ze względu
na specyfikę działania jak i bezpieczeństwo funkcjonowania zamawiającego. Pilność udzielenia zamówienia
nie wynika z przyczyn leżących po stronie zamawiającego. Postępowanie, którego dotyczy zamówienie zostało
unieważnione, w ramach toczącego się postępowania nr DZP.381.032.2017.UG, na podstawie art. 93 ust.
1 pkt. 1) uPzp, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Jedyna oferta jaka wpłynęła w
unieważnionym postępowaniu została odrzucona, W związku z powyższym była to sytuacja, której zamawiający
przy zachowaniu należytej staranności nie mógł wcześniej przewidzieć. Zachodzi konieczność kontynuacji
realizacji zamówienia dotychczasowego,którego koniec przypada na dzień 31.8.2017 r.

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 09:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/10/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 10/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Dział Zamówień Publicznych, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, pok. 61 (III
p.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
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Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1.Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. Zmiany postanowień umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art.144 ust.
1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymagają formy
pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę
na dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach:
1)zmiany sposobu realizacji zamówienia z samodzielnej realizacji przez Wykonawcę, na realizację z udziałem
podwykonawców lub zmiany zakresu czynności powierzonych podwykonawcom, z zastrzeżeniem, że
podwykonawcy będą posiadać właściwości niezbędne do realizacji zamówienia (dotyczy przypadku, w którym
Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcom), a także zmiany sposobu realizacji
zamówienia z realizacji przy udziale podwykonawców na samodzielną realizację przez Wykonawcę.
2)zmiany lub rezygnacji z podwykonawców wskazanych w §2 ust. 10, z zastrzeżeniem postanowień §2 ust. 12
(dotyczy przypadku, w którym Wykonawca posługuje się potencjałem podwykonawców;
3)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
4)w sytuacji zmiany stawek, o których mowa w §2 ust. 3 w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla
Zamawiającego tzn. na stawkę niższą – na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych
usług w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, w zakresie: usług monitorowania sygnałów
przychodzących z systemów SSWiN zainstalowanych w obiektach Zamawiającego, nadzoru nad w/w
systemami oraz świadczenia usług grup interwencyjnych
4. Oferta w danej części winna być zabezpieczona wadium w wysokości:
A-3 200 PLN (słownie: trzy tysiące dwieście złotych, 00/100);
B-1 800 PLN (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych, 00/100);
C-500 PLN (słownie: pięćset złotych, 00/100);
D-1 000 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych, 00/100);

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniosły lub
mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale VI ww. ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci
elektronicznej,podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 7 i 8 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017


