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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Wojewódzki Sąd Administracyjny w
Warszawie

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Jasna 2/4

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  00-013 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 22596-44-49

Osoba do kontaktów:  Piotr Kosicki

E-mail:  piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl Faks:  +48 22596-44-50

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://bip.warszawa.wsa.gov.pl/

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Zamówienie składa się z trzech części wchodzących w skład niniejszego zamówienia :
1) Część I - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie przy ulicy Jasnej 2/4,
2) Część II - całodobowa stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku siedziby VIII Wydziału
Zamiejscowego WSA w Warszawie zlokalizowanego w Radomiu przy ul. Juliusza Słowackiego 7,
3) Część III - stała i bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia pomieszczeń biurowych na III piętrze przy
ulicy Jasnej 1 w Warszawie w godzinach 7:30-16:30 w dni pracujące Sądu. Pomieszczenia biurowe na III
piętrze budynku przy ulicy Jasnej 1 o numerach: 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311,
312,313, plus pomieszczenia socjalne o powierzchni łącznej 270 m², dodatkowo przez pracownika ochrony
muszą być realizowane obchody co 2 godziny na IV piętrze w pomieszczeniach Oddziału Administracyjno –
Gospodarczego. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres:
1) dla Części I i II przez okres 24 miesięcy tj. od dnia 01.12.2015r od godz. 00:00 do dnia 30.11.2017r. do godz.
24:00,
2) dla Części III przez okres 9 miesięcy tj. od dnia 01.12.2015r od godz. 7:30 do dnia 30.08.2016r. do godz.
16:30.

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 79710000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
ZNAK SPRAWY WSA-ZP-10/2015

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_WSAWarsz
Dane referencyjne ogłoszenia:   2015-118236   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2015/S 174-316839  z dnia:  09/09/2015  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
04/09/2015  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne

Zamiast:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż:
1. Posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał (zakończył
czyli zrealizował – liczy się data
zakończenia umowy w przypadku
zakończonych umów) w tym
także w ramach wykonywanych
świadczeń okresowych lub ciągłych
– co najmniej trzy zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem i
wartością stanowiącym przedmiot

Powinno być:

Informacje i formalności konieczne
do dokonania oceny spełniania
wymogów:
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż:
1. Posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie do wykonania
zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż w okresie
ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli
okres działalności jest krótszy, w
tym okresie, wykonał (zakończył
czyli zrealizował – liczy się data
zakończenia umowy w przypadku
zakończonych umów) w tym
także w ramach wykonywanych
świadczeń okresowych lub ciągłych
– co najmniej trzy zamówienia
odpowiadające swoim rodzajem i
wartością stanowiącym przedmiot
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zamówienia. Poprzez usługi
odpowiadające przedmiotowi
zamówienia, Zamawiający rozumie
usługi w zakresie ochrony osób i
mienia w budynkach użyteczności
publicznej przez które należy
rozumieć: usługi bezpośredniej
ochrony osób i mienia budynków
użyteczności publicznej, której
wartość wyniosła nie mniej niż 1
000 000 PLN (jeden milion zł) brutto
(każda z wykazanych umów) oraz
potwierdzą to dokumentem (np.
referencje, protokół odbioru itp.),
że usługa ta została wykonana
należycie,
2. Dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż:
1) posiada niezbędne do
wykonania zamówienia urządzenia
i wyposażenie (dysponuje centrami
monitoringu które obsłużą obiekty w
Warszawie i Radomiu,
2) dysponuje co najmniej 2
(dwiema) zmotoryzowanymi
grupami interwencyjnymi SUFO
wyposażonymi w pojazdy do zadań
patrolowych (co najmniej jedna
grupa w Warszawie i co najmniej
jedna grupa w Radomiu),
3) dysponuje środkami łączności
bezprzewodowej – minimum 10 szt.,
4) dysponuje systemem kontroli
obchodów.
3. Dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co
najmniej 23 osobami posiadającymi
legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej, które
uczestniczyć będą w wykonywaniu
zamówienia, w tym odpowiednio:
1) szef ochrony (2 osoby) –
pracownik Wykonawcy uprawniony
do organizowania, kierowania
i kontrolowania zespołem
pracowników ochrony fizycznej w
Warszawie i Radomiu:
a) wykształcenie wyższe,
b) minimum dwuletnie
doświadczenie na stanowisku

zamówienia. Poprzez usługi
odpowiadające przedmiotowi
zamówienia, Zamawiający rozumie
usługi w zakresie ochrony osób i
mienia w budynkach użyteczności
publicznej przez które należy
rozumieć: usługi bezpośredniej
ochrony osób i mienia budynków
użyteczności publicznej, której
wartość wyniosła nie mniej niż 1
000 000 PLN (jeden milion zł) brutto
(każda z wykazanych umów) oraz
potwierdzą to dokumentem (np.
referencje, protokół odbioru itp.),
że usługa ta została wykonana
należycie,
2. Dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż:
1) posiada niezbędne do
wykonania zamówienia urządzenia
i wyposażenie (dysponuje centrami
monitoringu które obsłużą obiekty w
Warszawie i Radomiu,
2) dysponuje co najmniej 2
(dwiema) zmotoryzowanymi
grupami interwencyjnymi SUFO
wyposażonymi w pojazdy do zadań
patrolowych (co najmniej jedna
grupa w Warszawie i co najmniej
jedna grupa w Radomiu),
3) dysponuje środkami łączności
bezprzewodowej – minimum 10 szt.,
4) dysponuje systemem kontroli
obchodów.
3. Dysponuje osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia.
Zamawiający uzna za spełniony
warunek w przypadku, gdy
Wykonawca wykaże, iż dysponuje co
najmniej 23 osobami posiadającymi
legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej, które
uczestniczyć będą w wykonywaniu
zamówienia, w tym odpowiednio:
1) szef ochrony (2 osoby) –
pracownik Wykonawcy uprawniony
do organizowania, kierowania
i kontrolowania zespołem
pracowników ochrony fizycznej w
Warszawie i Radomiu:
a) minimum dwuletnie
doświadczenie na stanowisku
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kierowniczym w branży usług
ochrony mienia,
c) legitymacja osoby dopuszczonej
do posiadania broni z wpisem B oraz
M,
c) poświadczenie bezpieczeństwa
uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” oraz aktualne
zaświadczenia o odbyciu
przeszkolenia z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
2) kierownik zmiany (8 osób),
pracownik Wykonawcy wyznaczony
do kierowania pracownikami
ochrony (wartowników) na każdej
zmianie oraz wyznaczony do obsługi
urządzeń technicznych:
a) wykształcenie co najmniej średnie,
b) wymagana znajomość obsługi
komputera (MS Office), znajomość
obsługi systemów telewizji dozorowej
oraz systemu kontroli dostępu,
c) poświadczenie bezpieczeństwa
uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” oraz aktualne
zaświadczenia o odbyciu
przeszkolenia z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
3) Pracownik ochrony (13 osób)
pracownik Wykonawcy wyznaczony
do służby wartowniczej.

kierowniczym w branży usług
ochrony mienia,
b) legitymacja osoby dopuszczonej
do posiadania broni z wpisem B,
c) poświadczenie bezpieczeństwa
uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” oraz aktualne
zaświadczenia o odbyciu
przeszkolenia z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
2) kierownik zmiany (8 osób),
pracownik Wykonawcy wyznaczony
do kierowania pracownikami
ochrony (wartowników) na każdej
zmianie oraz wyznaczony do obsługi
urządzeń technicznych:
a) wymagana znajomość obsługi
komputera (MS Office), znajomość
obsługi systemów telewizji dozorowej
oraz systemu kontroli dostępu,
b) poświadczenie bezpieczeństwa
uprawniające do dostępu do
informacji niejawnych o klauzuli
„zastrzeżone” oraz aktualne
zaświadczenia o odbyciu
przeszkolenia z zakresu ochrony
informacji niejawnych.
3) Pracownik ochrony (13 osób)
pracownik Wykonawcy wyznaczony
do służby wartowniczej.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.4)

Zamiast:
21/10/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/10/2015   Godzina: 11:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
IV.3.8)

Zamiast:
21/10/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
26/10/2015   Godzina: 11:30
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/10/2015  (dd/mm/rrrr) - ID:2015-138008
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