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ogłmzenie

Warszawa: ochrona os b i mienia w Urzędzie StaĘsĘcznym w Warczawie w
latach 2017 - 2019

oGŁoszENIE o UDZIELENIU ZAMoWIENIA -

?amiesąan ie ogłoszen i a : o bowiązkowe.
ogłoszenie dfiycąr: zam wienla pubIicznego
Zam wienie dotycąy prcjektu lub prcgramu wsp łfinansou'anego ze śrcdk w Unii Europejskiej

nie
Naanra prcjektu lub prcgramu

Zam wienie było pzedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zam wle Publicznych: tak
Nu mer ogłoszenia : 63433-20L7

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zan wie Publicznydl: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAIĄCY

Postępowa n i e zostało p rzep rowad zon e pr?32 oentral n eg o za maw i ająeg o
nie

Postępowanie zc'tało pzepluYadzone Pnfił podmioĘ kt rcmu zamawiający powierryłlpowierzyli
p nzep rcwad zen ie postępowan i a

nie
Postępowa n ie zostało pnzep lolll'ad zone wsp l n i e pnzez zamawi ających

nie
Postępowanie zostało przepn'wadzone wsp lnie z zamawiającymi z innych pa strł członkoulskich
Unii Eurcpejskiej

nie
W prapadku przeprcwadzania postępowania wsp lnie z zalnawiającymi z innych pal$,Y
członkorskidr Unii Eurcpejskiej - mająe zastosowanie kĘore prawo zam'orieri publicznychl:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAzlllA I ADRES: Urąd StaĘsĘczny w Warvawie, krajowy numer idenĘfikacyjny 33152400000, ul. ul.
1 Sierpnia 2L, 02L34 Warczawa, pa stwo Polska, woj. mazowieckle, tel.22 464 23 26, faks 22 846 78 33, e-
mai I m.witkowska3 @stat. gov. pl
Adres strony intemetowej (URt): http://warszawa.stat.gov.p!/zamowienia-publiczne-us
I. 2) RoDzAl zAMAu'IAtĄCEGo:

Admini$racja lądowa terenowa 'I.3) wsPolnE UDŹELANIE zAMovuENIA (jiezeti dotyey}
Podział obowiązk w międąr zamawiającymi w praypadku wsp lnego udzielania zam wienia, w tym w
przypadku wsp lnąo pŻeprowadzania postępowanla z zamawiającymi z innych paristrru członkowskich Unii
Europejskiej fieżeli zam wienie zostało udzielone przez każdąo z zamawiających indywidualnie informacja w
sekcji I jest podawana przez każdąo z zamawiających, jeżell zam wienie zostało udzielone w imieniu i na
rzer:z pozostaĘch zamawiających w sekcji I naleł wskazać kt ry z zamawiających zawarł umowę):

II'1) Naara nadana zam wieniu pzez zamawiająoego:
ochrona osob i mienia w Uzędzie Statystycznym W Warszawle w Iatach 20L7 - 20L9

Numer refercncyj ny (jeźeli dotyey},
WAW-FA.2720.s.20t7

II.2) Rodzaj zam wienia:
Usługi

II.3) xr tri opis pzedmiotu zam wienia (wielkaśc, zalcu, tdzaj i ilaść d6taw, usług lub rob t
budowlanydt lub olteśIenie zapotrzebowania i wymga )aw przypadku paftneshua
innowacyjnego - otreślenie zapotrzebowania na innowacyjny prcdukt' usługę lub rcboty
budowlane:

Stała ochrcna fityczna os b i mienia w siedzibie Uzędu StaĘstycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21'
wewnąta budynk w oraz terenu wok ł budynk w, obsługa istniejących eleKronicznych system w
zabezpieczenia technicznąo (takich jak: System Telewizji Dozolowej CCTV, System Sygnalizacji Włamania i
Napadu sswiN, System Kontroli Dosępu SKD, System Paeciwpożarcwy PPoz).

II.4) Informacja o częściach zam wienia:
Zam wienie podzielone jest na czę6ci:

Nie

II.5) Gł wny Kod CPV:79710000-4
Dodatkowe kody CPV:

http//bzp.r'zp.gov.pl/ouUBro\^/ser.aspx?id=d18&394'91d8&,ła9c_afdG'1c8734b1bee7&path=2017o/o&6%5c20170ffi6o/o*9nfl Jn17.html
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SEKCJA III: PROCEDURA

ilI.l) TRYB uDaELE]{IA zAM unenrł
IIt.2) ogłoszenie ddyczy zako czenia dynamicznego systemu zakup w
III.3) Informacje dodatkowe:

Rostępowanie na usługę społeczną i inną szczą lną usługę prcwadzone jest w prccedurze| o K rej mowa W

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zam wie publicznych (Dz.U. z2AI5 r., poz. 2L64 z
poźn. zm.)

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Naleł podać podstawę i pr4crynę unieważnienia postępowanla:

Iv. 1) DATA UDZIELENIA zAMounenrn : 29 l 05 l Ż0I7
IV.2 Całkorita waftość zam wienia

Waftość bez VAT284878.05
WalutaPLN

rv.3) TNFoRMACIE O OFERTACH
Liczba otrzymanycfi ofertl 3
w tym
Liczba otrłymanych ofert od małycill i średnich przedsiębiolstul: 10
Liczba otrrymanych ofert od wykonawo w z innych pa sfir członkowskiclr Unii Eurcpejskiej:
Liczba otrłymanych ofeft od wykonawo w z paristul niebędącycfi członkami Unii
Eurcpejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektrcniczną:

rv.4) LrczBA oDruzucoNYcH OFERT:
ry.si NAZWA r ADRES YIITKONAWCY, rr neUU UDZIELONO ZAMOWTENTA

Zam wienie zostało udzielone wykonawcom wsp lnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Agencja ochrcny'ARGUS" Sp. z o.o. , dzialhandlowy@aĘusochrona.com.pl, ul. Pihudskięo
L6Bl5, 96-500, Sochaczew, knj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest malm/śednim paedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innąo pa stwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skr t literowy nazwy pa stwa:
Wykonawca pochodŻ z innęo pa stwa nie będącego członkiem Unii Eurcpejskiej: nie
Skrot litercwy nazwy pa stwa:

Iv.6) INFoRMAclA o cerrE urYBRANEl oFERTY/ wARToścr znwłRTEl uMol,uY oRAz o
oFERTACH z NA'N|ŻSąI NA'urYższĄ cENĄ/KoszIEM

Cena wybranej oferty/wa ość umowy 268756,80
oferta z najniżsą eną/kosztem 268756,80
> ofe a z najwyżsą eną/kosztem456794,25
Waluta: PLN

lV.7) Informacje na temat podwykonawstrra
Wykon awca p nzewi d uje pow i erzen i e wykon an i a częśo' zam'ori en i a
pod wykon awcy/ podwykon awoom
Warto ć lub prcentowa ąĄ3ć, zam urienia, jaka zctanie połiezona podUvykonawcy lub
podwykonawoom! --
IV.8) Informacje dodatkowe: W zakresie grupy interwencyjnej

IV.9. 1) Podstawa orawna
Postęoowanie prowadzone iest w trvbie na oodstawie aft. ustawv Pzp.

IV.9.2l Uzasadnienia vnrboru trubu
Nalear oodać uzasadnienie faktvczne i orawne wvboru trvbu oraz wviaśnić. dlaczeoo udzielenie
zam wienia iest zoodne z pzepisami.

httĘtbzp.lzp.go/.pl/out/Bro,\,ser.6px?id=d1803949_1d8&4agc_afrG1c8734b1bee7&path=2017To*6o/o5cfr17ffio/o*gn17_n17.hrnl z2


