
 

Ogłoszenie nr 510075181-N-2020 z dnia 30-04-2020 r.  
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej: „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez 

okres 24 miesięcy” 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi  
Zamieszczanie ogłoszenia:  
nieobowiązkowe  
Ogłoszenie dotyczy:  
zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
nie  
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 524168-N-2020  
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  
Numer ogłoszenia: 540052285-N-2020  
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  
 
I. 1) NAZWA I ADRES:  
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Dorodna  16, 03-195  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. , e-mail 
sursek@ichtj.waw.pl, faks .  
Adres strony internetowej (url): www.ichtj.waw.pl  
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Podmiot prawa publicznego 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
„Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy”  
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  
ZP/2/2020  
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:  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: „Ochrona osób i mienia w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej położonych w 
Warszawie przy ul. Dorodnej 16 i przy ul. Na Krańcu 3 przez okres 24 miesięcy” 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa społeczna polegająca na świadczeniu w godzinach uzgodnionych z 
Zamawiającym, np. od godz. 7:00 do godz. 7:00 dnia następnego, w obiektach Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej (IChTJ) położonych w Warszawie: 1) przy ul. Dorodnej 16, tj. – 
całodobowej, zmianowej usługi ochrony osób i mienia realizowanej w formie stałej ochrony na jednej zmianie przez 3 (trzech) pracowników ochrony, wzmacnianych dodatkowo 1 



(jednym) pracownikiem ochrony w przypadku wystąpienia takich potrzeb u Zamawiającego; 2) przy ul. Na Krańcu 3, tj. – całodobowej, zmianowej usługi ochrony osób i mienia 
realizowanej w formie stałej ochrony na jednej zmianie przez 1 (jednego) pracownika ochrony. Wyjaśnienie: Jedna zmiana składać się będzie łącznie z 4 (czterech) pracowników ochrony, 
których wspólnym przełożonym na zmianie będzie Dowódca zmiany dyżurującej w obiektach przy ul. Dorodnej 16. 3. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 2, jest skierowany do: 
1) Wykonawców; 2) oraz do ewentualnych ich podwykonawców, 3) i/lub do Podmiotów, które w niniejszym postępowaniu zobowiążą się Wykonawcom do udostępnienia im zasobów, 
zobowiązanych do wykonywania zadań z zakresu ochrony osób i mienia na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, stanowiącej 
(Dz. U. z 14.11.2018 r. poz. 2142, t.j. z późn. zm.), zwanej dalej ,,ustawą o ochronie osób i mienia” wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy i do posiadania koncesji do prowadzenia 
działalności związanej z ochroną osób i mienia w zakresie wymaganym ww. ustawą. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia, który 
stanie się załącznikiem do umowy  
II.4) Informacja o częściach zamówienia:  
Zamówienie było podzielone na części:  
nie  
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4 
 
Dodatkowe kody CPV: 79714000-2, 79715000-9, 79716000-6  
SEKCJA III: PROCEDURA  
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 
III.3) Informacje dodatkowe:  
1) W odniesieniu do SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY pkt. I.1) NAZWA I ADRES: DODAJE SIĘ w polu Krajowy numer identyfikacyjny - Zamawiający uzupełnia wpis o numer REGON: 001024020; 
2) W odniesieniu do SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY pkt. I.4) KOMUNIKACJA: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia - 
Zamawiający informuje, że adres strony internetowej, na której zamieszczone będzie Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne; 3) W odniesieniu do SEKCJA II: PRZEDMIOT 
ZAMÓWIENIA pkt. II.6) Całkowita wartość zamówienia - Zamawiający informuje, że wartość niniejszego zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 pkt.1 ustawy i 
nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 750 000,00 euro. 4) W odniesieniu do SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA pkt. II.8) Okres, w którym realizowane będzie 
zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: Zgodnie z zapisami zawartymi w IV Rozdziale 
Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, Zamawiający niniejszym informuje, że 1. Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia przez okres 24 miesięcy, licząc od 
godz. 19:00 ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego kończącego się po terminie zawarcia umowy, nie wcześniej jednak niż od godz. 19:00 dnia 30 kwietnia 2020 roku do godz. 19:00 
dnia 30 kwietnia 2022 roku.  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/04/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 2033712.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  5  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

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 

 

Nazwa wykonawcy: Agencja Ochrony VEGA SECURITY Sp. z o.o.  

Email wykonawcy: wmolenda@vegasecurity.pl  

Adres pocztowy: ul. Jagiellońska 78 lok. 3.1  

Kod pocztowy: 03-301  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1646826.34  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1646826.34  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2182313.23  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

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) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
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