
Ogłoszenie nr 510029528-N-2019 z dnia 14-02-2019 r. 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu: Ochrona obiektu 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500066-N-2019 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 540007860-N-2019 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im.św. Jadwigi w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 00029430300000, ul. Wodociągowa   4, 45-221  
Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 54 14 200, e-mail b.jarczewska@wszn.opole.pl, faks 77 54 14 237. 
Adres strony internetowej (url): www.wszn.opole.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Ochrona obiektu 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
P/1/2019 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie 
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i wykonywanie zadań ochrony obiektów budowlanych, terenu, osób i mienia użytkowanego przez 
Zamawiającego oraz pomoc personelowi szpitala w sytuacjach zagrożeń, a w szczególności: a) ochrona i zabezpieczenie wszystkich obiektów 
Zamawiającego; b) obsługa wejścia głównego; c) nocne obchody terenu należącego do Zamawiającego d) sprawdzanie i zamykanie bram 
oraz wejścia do budynku o uzgodnionych porach; e) zapalanie i wygaszanie oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - nocnego; f) 
przyjmowanie i wydawanie kluczy sprzątaczkom, pracownikom Sekretariatu i Kadr; g) prowadzenie rejestru kluczy wydanych po godzinach 
pracy oraz sprawdzanie zasadności pobytu pracowników po godzinach pracy; h) udzielanie informacji o lokalizacji komórek organizacyjnych 
Zamawiającego; i) odśnieżanie i utrzymywanie w stanie odśnieżonym w trakcie dyżuru pracowników ochrony wejść do szpitala wraz z 
podjazdem inwalidzkim do budynku szpitala (tzw wejść nocnych i weekendowych); ilość wejść: 1 wejście przy izbie przyjęć, 2 wejścia przy 
budynku głównym; powierzchnia do odśnieżania ok. 100 m2; j) wyrywkowe sprawdzanie siatek i toreb pracowników; k) telefoniczne 
wzywanie do usuwania awarii n/w infrastruktury : • sieci wod – kan . • prądu , • centralnego ogrzewania , • hydroforni i węzła cieplnego , • 
łączności telefonicznej , • instalacji alarmowej ppoż ., • instalacji alarmowej antywłamaniowej , • dźwigów . Wykaz podmiotów, którym 
zlecono usuwanie ww. awarii z numerami telefonów znajdują się w ,,Instrukcji Reagowania na awarie urządzeń technicznych i medycznych 
oraz planowanie i realizacja przeglądów konserwacji „ oraz w ,,Planie Ewakuacji na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego 
zagrożenia” a) inne zadania organizacyjne w miarę zaistnienia takiej sytuacji; b) wydawanie i odbieranie kluczy gościom hotelowym (1 
mieszkanie) ustalonym z administracją hotelu; c) wykonywanie poleceń Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego; d) współdziałanie 
Wykonawcy (obowiązkowa obecność koordynatora i grupy interwencyjnej oraz pracownika ochrony w trakcie jego dyżuru) z dowodzącym ze 
strony Zamawiającego lub służb uprawnionych (Policja, Straż Pożarna, itp.) w przeprowadzaniu ewakuacji lub innych akcjach nadzwyczajnych 
(dotychczasowa częstotliwość podobnych akcji max. 2 w roku); e) uczestnictwo koordynatora i grupy interwencyjnej w ćwiczeniach 
ewakuacyjnych organizowanych u Zamawiającego w ustalonych wcześniej terminach; częstotliwość 1 raz w roku; f) udzielanie pomocy przy 
pacyfikacji pobudzonych i agresywnych pacjentów w Izbie Przyjęć i na Oddziałach - zgodnie z zasadami określonymi przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dn. 28 czerwca 2012 r. w sprawie sposobu stosowania i dokumentowania zastosowania 
przymusu bezpośredniego oraz dokonywania oceny zasadności jego zastosowania (Dz.U. 2012 poz. 740);g) zachowanie się grupy 
interwencyjnej w przypadku przybycia na miejsce wezwania po przybyciu do miejsca wezwania winni zapytać ,,W czym mamy 
pomóc ?”;wykonać polecenia służb medycznych przy pacyfikacji pobudzonych i agresywnych pacjentów w Izbie Przyjęć i na Oddziałach: 
personelu medycznego (pielęgniarzy , pielęgniarek i lekarzy). 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/01/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 421980.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Strona 1 z 3OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-02-14https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/084f8f6e-8e29-40b7-983f-6e7ed0663214



Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
tak

Nazwa wykonawcy: EKOTRADE Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4 
Kod pocztowy: 00-712 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

Nazwa wykonawcy: EKOTRADE Ochrona Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Melomanów 4 
Kod pocztowy: 00-712 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

Nazwa wykonawcy: EKOTRADE Security Sp. z o.o. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Ludwika Nabielaka 6 lok. 5 
Kod pocztowy: 00-743 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

Nazwa wykonawcy: SILESIA EKOTRADE Sp. z o.o 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Pawła Śmiłowskiego 2 
Kod pocztowy: 41-100 
Miejscowość: Siemianowice Śląskie 
Kraj/woj.: Polska 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: 
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 505021.44 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 505021.44 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 505021.44 
Waluta: PLN 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom 
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe: 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ 

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

Strona 2 z 3OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-02-14https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/084f8f6e-8e29-40b7-983f-6e7ed0663214



Drukuj

Strona 3 z 3OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

2019-02-14https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/084f8f6e-8e29-40b7-983f-6e7ed0663214


