
Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej
im. Dr. Janusza Daaba w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 62
41-940 Piekary Śląskie
Sekcja d/s zamówień publicznych
Znak sprawy: SZP.270-6/17

Piekary Śląskie 23.02.2017r.

          
………………………………………

………………………………………

………………………………………

Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
Usługa ochrony osób i mienia
Ogłoszenie nr 12078 - 2017 z dnia 2017-01-20 r.

Zamawiający, na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień
publicznych z póź. zm. (Dz.U.2015.2164 z dnia 2015.12.22), dalej, pzp , niniejszym informuje,
iż: 

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 
294 701,55 zł

2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum)
ul. 3-go Maja 64/66
93-408 Łódź
MM Service Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Członek konsorcjum)
ul. 3-go Maja 64/66
93-408 Łódź
T/F: 42-682-43-32
e-mail: biuro@mmservice.com.pl; zp@mmservice.com.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 8 minut.
Cena oferty: 344 362,66 zł

Oferta nr 2
Konsorcjum w składzie:
„ERA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Lider Konsorcjum
ul. Katowicka 16B
41-500 Chorzów
NOVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Partner Konsorcjum
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ul. Paderewskiego 34
41-500 Chorzów
T: 32-77-25-550
F: 32-77-25-600
e-mail: ochronaud1@era.com.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 7 minut.
Cena oferty: 334 449,74 zł

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „PARASOL” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością
Al. W. Korfantego 51/21
40-161 Katowice
T/F: 32-760-99-60
e-mail: zam.publ.parasol@parasol.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 8 minut.
Cena oferty: 349 042,02 zł

Oferta nr 4
Konsorcjum:
PUH „INPULS” Janusz Dudek - Lider
ul. Norberta Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
„INPULS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner
ul. Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
T/F: 32-229-44-70
e-mail: biuro@inpuls.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 7 minut.
Cena oferty: 245 665,44 zł

3. Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

NR OFERTY/ OFERENT
PUNKTY 

W KRYTERIUM
CENA

PUNKTY 
W KRYTERIUM CZAS

DOJAZDU GRUPY
INTERWENCYJNEJ

PUNKTY
RAZEM



Oferta nr 2
Konsorcjum w składzie:
„ERA” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – Lider 
Konsorcjum
ul. Katowicka 16B
41-500 Chorzów
NOVIA Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością – Partner 
Konsorcjum
ul. Paderewskiego 34
41-500 Chorzów
T: 32-77-25-550
F: 32-77-25-600
e-mail: ochronaud1@era.com.pl

44,07 40 84,07

Oferta nr 3
Przedsiębiorstwo Handlowo – 
Usługowe „PARASOL” Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością
Al. W. Korfantego 51/21
40-161 Katowice
T/F: 32-760-99-60
e-mail: zam.publ.parasol@parasol.pl

42,23 40 82,23

Oferta nr 4
Konsorcjum:
PUH „INPULS” Janusz Dudek - Lider
ul. Norberta Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
„INPULS” Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością - Partner
ul. Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
T/F: 32-229-44-70
e-mail: biuro@inpuls.pl

60 40 100

4. Wybrano najkorzystniejszą ofertę:
Oferta nr 4
Konsorcjum:
PUH „INPULS” Janusz Dudek - Lider
ul. Norberta Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
„INPULS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Partner
ul. Barlickiego 12
41-103 Siemianowice Śląskie
T/F: 32-229-44-70
e-mail: biuro@inpuls.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -



Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 7 minut.
Cena oferty: 245 665,44 zł
UZASADNIENIE:
Oferta spełnia warunki zawarte w siwz i  uzyskała największą liczbę punktów w kryterium
oceny  ofert,  a  zatem  na  podstawie  art.  91  ust  1  Pzp.  oferta  została  uznana  za
najkorzystniejszą.

5. Wykluczono następującego wykonawcę:

Oferta nr 1
Konsorcjum firm:
MAXUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Lider konsorcjum)
ul. 3-go Maja 64/66
93-408 Łódź
MM Service Security Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Członek konsorcjum)
ul. 3-go Maja 64/66
93-408 Łódź
T/F: 42-682-43-32
e-mail: biuro@mmservice.com.pl; zp@mmservice.com.pl
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od 1 marca 2017
Okres gwarancji: -
Warunki płatności: 30 dni od wystawienia faktury VAT
Czas dojazdu grupy interwencyjnej: 8 minut.
Cena oferty: 344 362,66 zł
Uzasadnienie:
Wykonawca wezwany do uzupełnienia oferty, nie złożył,  w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu następujących dokumentów: - Koncesje na prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia; - dokumenty potwierdzające, że wykonawca
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności
związanej  z  przedmiotem zamówienia  na  sumę gwarancyjną  min.  150000,00  zł;  -  wykaz
osób,  skierowanych  przez  wykonawcę  do  realizacji  zamówienia  publicznego,  
w  szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie
robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
uprawnień,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do  wykonania  zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie
do  dysponowania  tymi  osobami;  -   wykazu  narzędzi,  wyposażenia  zakładu  lub  urządzeń
technicznych  dostępnych  wykonawcy  w celu  wykonania  zamówienia  publicznego  wraz  z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; -  odpisu z właściwego rejestru lub
z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne  przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art.  24 ust.  5  pkt 1 ustawy; -  Oświadczenie o zatrudnieniu osób mających
wykonywać usługę ochrony osób i  mienia na umowę o pracę w rozumieniu KP.  ,  zatem,
wykonawca na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych zostaje
wykluczony,  jako  że  nie  wykazał  spełniania  warunków  udziału  w  postępowaniu.  Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

6. Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania przetargowego, na podstawie art. 24
ust. 4, uznaje się za odrzuconą. 
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7. Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych umowa może być zawarta w
terminie  nie  krótszym  niż  5  dni  od  dnia  przesłania  zawiadomienia  o  wyborze
najkorzystniejszej  oferty  jeżeli  zawiadomienie  zostało  przesłane  środkami  komunikacji
elektronicznej w tym faxem albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający
może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem tego terminu, gdy
złożono tylko jedną ofertę.

Z poważaniem


