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Na naszej stronie internetowej poświęconej COVID-19 można znaleźć informacje o przetargach
dotyczących zapotrzebowania na sprzęt medyczny.
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Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie

2021/S 062-157334

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

Sekcja II: Przedmiot

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Jednostka Wojskowa 3964 
Adres pocztowy: ul. Bystra 1 
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa 
Kod pocztowy: 03-700 
Państwo: Polska 
E-mail: ozjw3964@ron.mil.pl 
Tel.: +48 261892320 
Faks: +48 261892320 
Adresy internetowe:  
Główny adres: http://www.jw3964.wp.mil.pl 
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można
uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą
elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:

Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w kompleksach administrowanych przez
JW3964
Numer referencyjny: Sprawa nr 6/2021/Z

II.1.2) Główny kod CPV

https://simap.ted.europa.eu/web/simap/covid-related-tenders
https://ted.europa.eu/TED/misc/news.do
mailto:ozjw3964@ron.mil.pl?subject=TED
http://www.jw3964.wp.mil.pl/
https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
https://platformazakupowa.pl/pn/jw3964
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79710000 Usługi ochroniarskie
II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi
II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w
kompleksach administrowanych przez JW3964.
Pierwsza część zamówienia (WKU)
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy: ul. Brechta 16 oraz Mierosławskiego 22. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia tej części zawiera Załącznik nr 2a i 2aa do SWZ.
Druga część zamówienia (DGW)
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy: ul. Wał Miedzeszyński 381. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części
zawiera Załącznik nr 2b do SWZ.
Trzecia część zamówienia (CBW)_
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy: ul. Ostrobramskiej 109. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części
zawiera Załącznik nr 2c do SWZ.
Czwarta część zamówienia (8649)
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy: ul. Puławskiej 6A/8A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części
zawiera Załąc…

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:

Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy: ul. Brechta 16 oraz Mierosławskiego 22
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Brechta 16 oraz Mierosławskiego 22

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części zawiera Załącznik nr 2a i 2aa do
SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie własnej grupy interwencyjnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kontrola zadań ochronnych przeprowadzona przez
uprawnionych przedstawicieli / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 01/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać
katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy ul. Wał Miedzeszyński 381
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Wał Miedzeszyński 381

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części zawiera Załącznik nr 2b do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie własnej grupy interwencyjnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kontrola zadań ochronnych przeprowadzona przez
uprawnionych przedstawicieli / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 01/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać
katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy ul. Ostrobramskiej 109
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie



6.04.2021 Usługi - 157334-2021 - TED Tenders Electronic Daily

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:157334-2021:TEXT:PL:HTML 4/6

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Ostrobramska 109

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części zawiera Załącznik nr 2c do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie własnej grupy interwencyjnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kontrola zadań ochronnych przeprowadzona przez
uprawnionych przedstawicieli / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 01/07/2024
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać
katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Usługa ochrony i mienia w kompleksach wojskowych zlokalizowanych w Warszawie
przy ul. Puławskiej 6A/8A
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000 Usługi ochroniarskie

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Puławska 6A i 8A

II.2.4) Opis zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia tej części zawiera Załącznik nr 2d do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: posiadanie własnej grupy interwencyjnej / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: kontrola zadań ochronnych przeprowadzona przez
uprawnionych przedstawicieli / Waga: 30
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów
Początek: 01/07/2021
Koniec: 01/07/2024
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja IV: Procedura

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać
katalog elektroniczny

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z

wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
a) Aktualną koncesją na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i
mienia wydaną przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
b) Wykonawca jest obowiązany spełnić wymagania ustawy w zakresie ochrony
informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, dla zadań 1, 4.
c) Wykonawca zobowiązany jest spełnić wymagania ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 742), aktów wykonawczych
wydanych do tej ustawy w zakresie ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
– dla zadania 3 – świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego minimum III.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

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

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub
administracyjnych:
Prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

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

IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 10:00
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym
kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 28/07/2021

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 30/04/2021
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Sala odpraw JW3964, ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczen 2024

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
Tel.: +48 224587400 
Faks: +48 224587801

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza 
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676 
Państwo: Polska 
Tel.: +48 224587400 
Faks: +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/03/2021


