
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Usługi

OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Opolskie

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531412421

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Piastowska 14

1.5.2.) Miejscowość: Opole

1.5.3.) Kod pocztowy: 45-082

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 775416357

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@opolskie.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.opolskie.pl/typy-tresci/zamowienia-publiczne/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d26c4f6d-7abb-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491757

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00045499/67/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.43 OCHRONA OSÓB I MIENIA UMWO

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: DOA-ZP.272.52.2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Usługi

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 450746,33  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Usługi, polegające na ochronie osób i mienia w obiektach, będących we władaniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Opolskiego, opisane szczegółowo w załączniku pod nazwą „Opis przedmiotu zamówienia”. Zakres zadań Wykonawcy:
a) Całodobowa ochrona osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu ul.
Piastowska 14- Ostrówek (Obiekt Szkoleniowo - Konferencyjny 
i administracyjny Samorządu Województwa); 
b) Ochrona osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Ostrówek
5-7 
c) Ochrona osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul.
Krakowskiej 38 
d) Ochrona osób i mienia na terenie obiektu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu przy ul. Hallera 9;
e) Zapewnienie grupy interwencyjnej,.
f) Zapewnienie koordynatora pracy zespołu ochrony. 
g) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać zamówienie własnymi siłami – bez udziału podwykonawców w zakresie
ochrony osób i mienia (tj. kluczowe zadania w ramach zamówienia, które są objęte koncesją, zgodnie z art. 121 Pzp), z
wyłączeniem grupy interwencyjnej.
Pełny opis przedmiotu zamówienia, znajduje się w dokumentach zamówienia; w Zaproszeniu do negocjacji z 12.12.2022r. i
załącznikach do Zaproszenia, w tym OPZ, PPU.

3.10.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt
7 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
Zamówienie w trybie z wolnej ręki art. 305 pkt. 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych - Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.). W post. nr DOA-X.272.27.2021 pt. Ochrona osób i
mienia UMWO w trybie podstawowym na podst. art. 275 pkt 1 ustawy PZP, w ogłoszeniu o zamówieniu nr 2021/BZP
00296864/01 z dnia 2021-12-02 przewidziano udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki. Przy obliczaniu wartości
zamówienia podstawowego Zamawiający uwzględnił zamówienie powtórzone polegające na powtórzeniu podobnych usług
w wysokości: 572.138,00 zł netto; zakres rzeczowy: maksymalnie na 100 % całego zakresu zamówienia podstawowego.
Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 29.12.2021r. (nr DOA-X.273.28.2021). Stąd niniejsze
zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy
usługi, z którym zawarto ww. umowę.

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Wolf
Służba Ochrony Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Romana Dmowskiego 15c Lok. 204,50-203 Wrocław -Lider
konsorcjum

5.1.1.1.) Dane pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wolf II Służba Ochrony Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego 4, 38-400 Krosno

5.1.2.) Ulica: Romana Dmowskiego 15c Lok. 204

5.1.3.) Miejscowość: Wrocław

5.1.4.) Kod pocztowy: 50-203

5.1.5.) Województwo: dolnośląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Wartość zamówienia (netto) 450.746,33 zł netto; w tym wartość zamówienia bez VAT opcjonalnego wynosi 16.290,58 zł bez
podatku od towarów i usług VAT. 

Uzasadnienie (pełny zakres) :
1) informację o trybie udzielenia zamówienia oraz o podstawie prawnej zgodnie z ustawą; 
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Niniejsze zamówienie ma zostać udzielone w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 305 pkt. 1) w związku z art. 214 ust. 1
pkt. 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - Pzp (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.).

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu (np. negocjacje z ogłoszeniem , negocjacji bez ogłoszenia, dialog
konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne, zamówienia z wolnej ręki, informacja o trybie zawarcia umowy ramowej, itp.); 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający wszczął postępowanie nr DOA-X.272.27.2021 dotyczące udzielenia zamówienia publicznego na realizację
przedmiotowego zadania tj. ochrona osób i mienia UMWO w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP,
w którym przewidział możliwość udzielenia wybranemu wykonawcy zamówienia w trybie z wolnej ręki, w tym: 
A) przy obliczaniu wartości zamówienia realizowanego w trybie podstawowym Zamawiający uwzględnił całkowitą jego
wartość obejmującą: zamówienie gwarantowane wraz z opcją oraz zamówienia powtórzonego w wysokości 911.646,32 zł
netto (art. 31 ust 1 „starej ustawy PZP i art. 214 ust. 1 pkt 7 nowej PZP ) w tym wartość zamówienia polegającego na
powtórzeniu podobnych usług w wysokości: 572.138,00 zł netto; zakres rzeczowy: maksymalnie na 100 % całego zakresu
zamówienia podstawowego.
B) możliwość udzielenia zamówienia powtórzonego była przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu podstawowym nr
2021/BZP 00296864/01 z dnia 2021-12-02. Zamawiający zawarł umowę w sprawie zamówienia publicznego 29.12.2021r.
(nr DOA-X.273.28.2021). 

Stąd niniejsze zamówienie jest udzielane w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu
wykonawcy usługi, z którym zawarto ww. umowę tj.:
Konsorcjum w składzie:
1/Wolf Służba Ochrony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Romana Dmowskiego 15c Lok. 204, 50-203
Wrocław, NIP: 6772292448, REGON: 120466850, wpisaną do KRS Numer: 0000287680 - Lider 
Oraz
2/ Wolf II Służba Ochrony Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Hetm. Stanisława Żółkiewskiego 4, 38-400
Krosno, NIP: 9452171302, REGON: 122748178, wpisaną do KRS Numer 0000443083 – Partner. 
Udzielenie niniejszego zamówienia polega na powtórzeniu podobnych usług tj. maksymalnie na 100 % całego zakresu
zamówienia podstawowego tj. ochrony osób i mienia UMWO, na warunkach jak w zamówieniu podstawowym – w
odniesieniu do wymogu posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony mienia i osób,
wydaną przez Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych wynikająca z Ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i
mienia.

Uzasadnienie prawne:
Zgodnie z art. 305 pkt. 1) w związku z art. 214 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może
udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług
lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie
zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem
oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
Art. 305 pkt. 1) stanowi, iż Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli gdy zachodzi
jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14 ustawy Pzp;
Komplet informacji o zamówieniu zawierają dokumenty zamówienia.
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