Ogłoszenie nr 2022/BZP 00155728/01 z dnia 2022-05-12

Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Usługi
Całodobowa ochrona mienia Szpitala Tymczasowego dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, położonego przy ul.
Rakietowej we Wrocławiu

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000514377
1.4.) Adres zamawiającego
1.4.1.) Ulica: pl. Powstańców Warszawy 1
1.4.2.) Miejscowość: Wrocław
1.4.3.) Kod pocztowy: 50-153
1.4.4.) Województwo: dolnośląskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.duw.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.2.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00155728/01
2.3.) Wersja ogłoszenia: 01
2.4.) Data ogłoszenia: 2022-05-12 12:24

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU
3.1.) Nazwa zamówienia

Całodobowa ochrona mienia Szpitala Tymczasowego dla osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, położonego przy ul.
Rakietowej we Wrocławiu
3.2.) Rodzaj zamówienia: Usługi
3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Całodobowa ochrona mienia Szpitala Tymczasowego dla osób zakażonych wirusem
SARS-CoV-2, położonego przy ul. Rakietowej we Wrocławiu
3.4.) Wartość: 35697,12
3.5) Kod waluty: PLN
3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2022-04-29 15:00
3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. Posiadają udokumentowaną wiedzę i doświadczenie w zakresie świadczenia usług ochrony, w postaci referencji lub
innych dokumentów wystawionych przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane.
Dokumenty powinny zostać dołączone do oferty i potwierdzać, że wykonawca w okresie trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, nabył co najmniej roczne
doświadczenie w świadczeniu usług ochrony o łącznej wartości umownej co najmniej 60 000,00 zł brutto. W przypadku, gdy
Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego ww. usługi zostały przez wykonawcę wcześniej wykonane, wykonawca nie
ma obowiązku przedkładania tych dokumentów.
2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania, wynikającemu z braku możliwości podpisania oświadczeń, o których mowa w
rozdziale III formularza oferty. Podpisanie formularza oferty, zawierającego wszystkie wymagane przez Zamawiającego
oświadczenia, stanowi dowód spełnienia warunku.
SEKCJA VI – INFORMACJE DODATKOWE
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Umowa została zawarta z Wykonawcą ABC-SERVICE R. Brząkała, R. Gawron, M. Nazaruk SP.J., ul. Bolesławiecka 15, 53614 Wrocław NIP: 898-00-25-555 na okres od 01.05.2022 r. od godz. 00.00 do 31.05.2022 r. do godz. 24.00. Wartość
podana w ogłoszeniu jest wartością netto.
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