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oznaczenie sprawy: AD.381.6.2013 Opole, dnia 30 grudnia 2013 r.

Wg rozdzielnika

INFORMAOA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY,
WYKLUczENIU WYKoNAWCÓW I oDRzUcENIU oFERT

Dot. postępowania o udzie|enie zamóWienia pub|icznego prowadzonego W trybie przetargu nieograniczone8o na
zadanie pn. ,,świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej o5ób, mienia i imprez artystyczno-rofrywkowych
organizowanych przez Narodowe Centrum Polskiej Piosenki w Opolu w 20L4 roku"

Dzia|a.jąc na podstawie art. 92 ust. 1 pkt ].) ustawy 2 dnia 29 stycfnia 2004 roku Prdwo zdmówień Pub|icznych |tekst
jedno|ity Dz' U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako
najkorzystniejsZa zostala Wybrana oferta Nr 1ztożona przez Konsorcjum AGAR-UN|TREz, W którego sk|ad wchodzq:

1' AGAR Agencja Konwoju ochrony Mienia iosób Arkadiusz Pietrzak' u|. Górna ].5A,45.403 opo|e (|ider),

2' Agencja Detektywistyczna Konwoju i ochrony AGAR Edward Pietrzak, u|' Górna 15A,45-403 opole (partner),

3. UN|TREZ sp. z o.o', ul. Górna 5,45-403 opole (partner).

cena Wybranej oferty: 127049,16 zł brutto (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy czterdzieści dzlewięć złotych
16/100 Broszy)

Uzasadnienie wyboru:

Wybrana oferta spełnia Wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i uzyskała najWyższq
iIość punktóW (100) na podstaWie kryterium oceny ofert określonego W sIWZ, tj. ma na.jniższq cenę spośród ofert
niepodIegajqcych odrzuceniu.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYM TERMINIE PODPISANIA UMOWY

Zamawia jQcy  podp isze  umowę W sprawie  udz ie|en ia  zamóWien ia  pub| i cznego z  wybranym WykonawcQ W termin ie
z8odnym z zapisem art. 94 ust 1 pkt. 2) ustawy ProWo zomóWień publicznych.

zamaWiajqcy informuje również, że w postępowaniu oferty zloży|i nw. Wykonawcy:

Numer oferty Wykonawca Punktacia

1

Konsorcjum AGAR-UNITREZ:
1) AGAR Agenc]a KonWoju ochrony Mienia i 05ób Arkadiusz Pietrzak,

u| .  Górna 15A,45-403 opole (| lder)
2) Agencja Detektywistyczna Konwoju i Ochrony AGAR Edward

Pietrzak, u|. Górna 15A,45.403 opoIe
3) UN|TREŻ sp. z o.o', u|' Górna 5' 45-403 opo|e

100

2
GWARANT Agencja Ochrony SA

Ul. J. Cygana 2
45-L31Opo le

Wykonawca wykluczony
oferta odrzucona

3
EKOTRADE Sp. z o.o.

Przedstawicielstwo we Wroclawiu
U|. Kamienna 145, 50-545 Wrocław

Wykonawca wykluczony
oferta odrzucona
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INFORMACJA O WYKLUCZONYCH WYKONAWCACH I ODRZUCONYCH OFERTACH

Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2) i 3) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zomówień Publicznych (tekst jednolity
Dz. U. f 2013 r. poz. 907 ze zm'), Zamawiajqcy informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie
zamóWienia pub|icznego prowadzonego W trybie przetargu nieogranicfone8o na ,,świadczenie u5lu8 W zakresie
ochrony fizYcznej osób, mienia i imprez a rtystycZno.rozrywkowych or8anizoWanych przez NarodoWe centrum PoIskiej
Piosenki W opoIu W 201.4 roku,,, odrzucono dwie oferty 1nr 2 inr 3) W związku z wyk|uczeniem z postępowania niżej
Wymienionych WYkonaWcóW:

1. GWARANT Agencia Ochrony SA,, ul. .J. Cygana 2, 45-131 Opole

Uzasadnienie faktYczne i prawn€:

stosownie do art. 22 u5t' 1 pkt 3) Ustawy z dnja z dnia 29 stycznia 2004 |, Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
W specyfikacji istotnych WarunkóW zamóWienia na potwierdzenie spełnienia Warunku posiadania przez WykonaWcóW
odpoWiedniego potencjałU technicznego, dopUścił moż|iwość przeprowadzenja testu trup interwencyinych Wg zasad
określonvch W Dkt .6 .3 '  5|Wz '

W toku badania i oceny ofert zamawiajqcy dokona| testu grup interwencyjnych W dniu 27 grudnia 2013 r. Firma
GWARANT Agencja ochrony 5A. nie przYjęła zgłoszenia, mimo te|efonicznego powiadomienia o konieczności
Wykonania testu gotoWości. Grupa interwencyjna nie dotarła do siedziby Zamawiajqcego, w zWiązku z czym
Zamawiający ocenił Wynik testu jako ne8atywny i Uznał, że Wykonawca nie Wykafal spełnienia WarunkóW udziału
W przedmiotoWym postępoWaniu  '

W niniejszYm stanie sprawy zaistniała podstawa do Wyklucfenia firmy GWARANT Agencka ochrony 5A z opo|a z
postępowan ia  o  udz ie|en ie  zamóWien ia  pub| i cznego na podstawie  ar t '  24  Ust .2  pkt  4  us tawy Prawo zomóWień
publicznych i jednocześnie odrzucenia ofertY złożonej przez tego Wykonawcę, z8odnie z art' 24 ust. 4 ustawY Prowo
z0mówień Dublicznvch,

2. EKOTRADE Sp. z o.o., Przedstawicielstwo we Wroclawiu, ul. Kamienna 145, 50-545 Wroclaw

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

1) W toku badania i oceny ofert Zamawiajqcy po zapoznaniu 5ję z ofertq Nr 3 złożonQ przez firmę EKoTRADE
sp. z o'o., Przed5taWicieIstwo We WrocłaWiu, stwierdził, że Wykonawca na potwierdzenie ustawoWe8o Warunku
posiadania Wjedzy i dośWiadczenia {art. 22 ust. 1 pkt 2. |Jstawy Prowo zomówień publicznych), załqczył do oferty
Wykaz wykonanych usług, z którego nie Wynika iż posiada on Wyma8aną Wiedzę i dośWiadczenie' W specyfikacji
|5totnych WarunkóW Zamówienia W punkcie 6.2.b) tiret drugie oraz ogłoszeniu o zamóWieniu, famawiajqcy żądał
na potwierdzenie spełnienia tego WarunkU, wykafania przez WykonawcóW 2 zamówleń poIegających na ochronie
w ramach jednej umowy zawartej z jednym podmiotem co najmniej 5 imprez masowych, z udziałem co najmniej

1'ooo WidzóW każda, f podaniem ich Wartości, prfedmiotu, i|ości uczestnikóW, dat Wykonania i odbiorców, oraz

załaczeniem dokumentóW potwierdzających, że te usługi zostaly Wykonane Iub sQ Wykonywane należycie. Przy

czym reaIizacja tych u5tu8 nastqpiła W okresie ostatnich trzech Iat przed upływem terminu składania ofert, a jeże|l

okres proWadzenia działaInościjest krótszy to w tym okresie.

Zamawiający Wezwa| pismem z dnia 23 grudnia 2013 r' na podstawie art' 26 ust 4 Ustawy z dnia z dnia

29 stycznia 2oo4 r. Prawo zamówień publicznych {tekst jedno|ity Dz' v' z 20!3 r, poz' 907 ze zm.) EKoTRADE

sp. z o'o. do zlożenia wyjaśnień dotyczących oświadczenia - Wykazu Wykonanych usług Zalącznik Nr 3 .

zakreślajQc Wykonawcy termin na dokonanie powyższego do dnia 27 grudnia 2013 r. do godziny 11.00.

WYkonawca n ie  z lożył Wyjaśnień  dot .  ośWiadczen ia  s tanowiQcego załqczn ik  Nr  3  s IWZ We Wskazanym termin ie ,

nie ustosunkował się róWnież do przedmiotowego wezwania' Tym samym wymagana dokumentacja nie jest

komp|etna, W zwiqzku f czym zamawiajqcy uznat, iż EKoTRADE Sp. z o.o' nie Wykaza| spełnienia WarunkóW

udziatu W przedmiotowym postępowaniu'

2) stosownie do art, 22 ust' 1 pkt 3) Ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2oo4 r, Prowo zomówień publicznych,

zamawiajqcy W specyfikacji istotnych WarunkóW zamówienia na potwierdzenie spetnienia Warunku posiadania

przez WYkonawców odpoWiedniego potencjału technicznego, dopuścit moż|iwość przeproWadzenia testu 8rup
interwencyinych Wg zasad okreś|onych W pkt' 6'3. sIWZ.

W toku badania i oceny ofert ZamawiajQcy dokonał testu 8rup interwencyjnych w dniu 27 grudnia 201.3 r. Po

przyjęciu zgtoszenia pod numerem te|efonu podanym w ofercie, grupa interwencyjna EKoTRADE sp' f o.o'

dotarła do siedziby Zamawiajqcego po 14 minutach, podczas kiedy czas reakcji grupy interwencyjnej winien
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wynosić maksymaInie 1'0 minut od otrzymanego zgłoszenia. Pojazd grupy interwencyjnej był nieoznakowany i nie
był to pojazd wskazany do rea|izacii zadania w oświadczeniu stanowiącym załącznik Nr 5 do s|Wz. z uwagi na
przekroczenie maksymalnego czasu reakcji grupy interwencyjnej oraz zastosowanie nieoznakowanego pojazdu,
innego niż dekIarowany w ośWiadczeniu, Wynik testu zamawiający ocenil jako negatywny i uznat, że Wykonawca
nie wykazał spe|nienia warunkóW udzia|u w przedmiotowym postępowaniu.

W niniejszym stanie sprawy w związku z powyższym. zaistniala podstawa do wyk|uczenia firmy EKoTRADE sp. z o.o'
Przedstawicie|stwo we Wroc|awiu 2 postępowania o udz|e|en|e zamów|enia pub|icznego na podstawie art' 24 ust.2
pkt 4 ustawy ProWo zomówień publicznycń i.iednocześnie odrzucenia oferty z|ożonej przez tego Wykonawcę, z8odnie z
art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamÓwień publicznych.

Kierownik zamaWiającego

Do wiadomości:

].. Konsorcjum AGAR.UN|TREZ, u|' Górna 15A 40, 45.403 opo|e

2. GWARANTAgencja ochrony SA, ul. J. Cygana 2,45-131 Opole

3. EKoTRADE sp. z o.o. Przedstawicie|stwo we Wroc|awiu, u|' Kamienna 145,50-545 Wrocław

4. tab|ica ogłoszeń / strona glyw.tqpplp|cpl

5. ala

ul. Piaslowska 14A
45-O82 Opole
wwwncpp.opore.pr
biuro@ncpp.opole.pl

tel:77 451 3575
77 453 11 27
77 453 81 21

taxr 77 453 88 14
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