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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:24437-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie
2017/S 015-024437

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
Warszawa
00-564
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
Tel.:  +48 226017462
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226270680
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: www.udsc.gov.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://bip.udsc.gov.pl/uslugi-spoleczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Urząd do Spraw Cudzoziemców
ul. Taborowa 33
Warszawa
02-699
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Kalinowska
Tel.:  +48 226017462
E-mail: zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl 
Faks:  +48 226270680
Kod NUTS: PL127
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.udsc.gov.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
www.udsc.gov.pl
http://bip.udsc.gov.pl/uslugi-spoleczne
mailto:zamowienia.publiczne@udsc.gov.pl
http://www.udsc.gov.pl
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Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Ochrona obiektów Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych.
Numer referencyjny: 1/OCHRONA I KONWOJOWANIE/US/17

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest całodobowe świadczenie usług ochrony osób i mienia w ośrodkach dla
cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz konwojowanie wartości pieniężnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.8.1997 r.
o ochronie osób i mienia. Usługi ochrony realizowane w ramach niniejszego zamówienia będą realizowane
zgodnie z Instrukcją Ochrony poszczególnych obiektów, przekazaną Wykonawcy w dniu podpisania umowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią Załączniki nr 1 oraz nr 1a do SIWZ.

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:
Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w Białej Podlaskiej (adres: ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zadaniu częściowym nr 1 jest świadczenie usług ochrony fizycznej stacjonarnej
obiektu ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Białej Podlaskiej,
ul. Dokudowska 19, 21-500 Biała Podlaska w zakresie przewidzianym ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie
osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
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Koniec: 31/01/2019

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w Czerwonym Borze (adres: Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża)
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zadaniu częściowym nr 2 jest świadczenie usług ochrony fizycznej stacjonarnej
obiektu ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium
RP Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Czerwonym Borze, Czerwony Bór 24/1, 18-400 Łomża w zakresie
przewidzianym ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099) oraz zgodnie z
zasadami wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2019

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
w Podkowie Leśnej-Dębaku k/Nadarzyna (adres: 05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
05-805 Otrębusy, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia w zadaniu częściowym nr 3 jest świadczenie usług ochrony fizycznej stacjonarnej
obiektu ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku, 05-805 Otrębusy w zakresie przewidzianym
ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099) oraz zgodnie z zasadami
wskazanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2019

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ochrona ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
w miejscowości Linin k/ Góry Kalwarii (05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie)
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w zadaniu częściowym nr 4 jest świadczenie usług ochrony fizycznej stacjonarnej
obiektu ośrodka dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium
RP Urzędu do Spraw Cudzoziemców w Lininie, 05-530 Góra Kalwaria w zakresie przewidzianym ustawą z
dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099) oraz zgodnie z zasadami wskazanymi w
załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2019

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Konwojowanie wartości pieniężnych
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba UdSC w Warszawie ul. Koszykowa 16, ośrodek dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku –
ośrodki pobytowe oraz punkt obsługi cudzoziemców w Warszawie przy ul. Taborowej 33.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: a) konwojowanie wartości pieniężnych z banku (na terenie Warszawy) do
siedziby UdSC Warszawa ul. Koszykowa 16 średnio 4-5 razy w miesiącu, w tym ok. 1-3 konwoje wartości
pieniężnych powyżej 1 jednostki obliczeniowej;b) konwojowanie wartości pieniężnych z siedziby UdSC
Warszawa ul. Koszykowa 16 do siedziby urzędu pocztowego w Warszawie średnio 4-5 razy w miesiącu;
c)konwojowanie wartości pieniężnych z ośrodka dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku do siedziby
urzędu pocztowego w Nadarzynie średnio 4-5 razy w miesiącu; d)konwojowanie wartości pieniężnych
samochodem Wykonawcy na trasie: siedziba Urzędu w Warszawie ul. Koszykowa 16 lub z ośrodka dla
cudzoziemców w Podkowie Leśnej – Dębaku – ośrodki pobytowe oraz punkt obsługi cudzoziemców w
Warszawie, przy ul. Taborowej 33 ośrodek dla cudzoziemców w Podkowie Leśnej-Dębaku, około 8 wyjazdów
w miesiącu, czas trwania jednego wyjazdu – od 1 do 5 godzin, (ogółem ok. 41 godzin i ok. 640 kilometrów
miesięcznie);

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Koniec: 31/01/2018

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Realizacja zamówienia rozpocznie się po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

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

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
1.O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca który nie podlega wykluczeniu w okolicznościach
o których mowa w art. 24 ust.1 i ust. 5 pkt 1-3 i 8 ustawy Pzp oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu
wskazane w rozdz. V SIWZ.
2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert:
— dla zad. częściowych nr 1 – 4 w wysokości po 9 000 PLN brutto,
— dla zad. częściowego nr 5 w wysokości 1 000 PLN brutto.
3. Kryteria oceny ofert dot. zad. częściowych nr 1 – 4:
— Cena miesięcznej opłaty za ochronę fizyczną ośrodka–waga 70,
— Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-waga-20,
— Doświadczenie Wykonawcy w pracy z cudzoziemcami-waga 10
4. Kryteria oceny ofert dot. zad. częściowego nr 5:
— Cena za 1 km konwoju wartości pieniężnych do ośrodków-waga 20,
— Cena za jednorazowy konwój wartości pieniężnych powyżej 1 jednostki obliczeniowej-waga 40,
— Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia-waga 40.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
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III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone w Istotnych postanowieniach umowy stanowiących załączniki nr 3 i
3a do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. 2015 r., poz. 2164 z z późn. zm.), regulujących udzielanie zamówień na usługi społeczne,
tj. art. 138g–n oraz art. 138p-s ustawy Pzp. Szczegółowe informacje niezbędne do wzięcia udziału w
postępowaniu zostały określone w dokumentacji udostępnionej na stronie internetowej Zamawiającego pod
adresem: http://bip.udsc.gov.pl/uslugi-spoleczne

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 30/01/2017
Czas lokalny: 12:00

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)nie podlegają wykluczeniu,
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
b)zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Do oferty Wykonawca załączy:
a) oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI pkt 1, stanowiące Załącznik nr 2 do SIWZ,
b) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa
pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy przedstawić w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie;
c) zobowiązanie innego podmiotu, o którym mowa w rozdziale V pkt 6 ppkt 1) – jeżeli Wykonawca polega na
zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp;

http://bip.udsc.gov.pl/uslugi-spoleczne
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3. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,
opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 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. 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
zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny
sposób.Pozostałe regulacje dotyczące środków ochrony prawnej zawiera Dział VI ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/01/2017

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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