
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Obsługa biura przepustek Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w
Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJSKOWY INSTYTUT HIGIENY I EPIDEMIOLOGII IMIENIA
GENERAŁA KAROLA KACZKOWSKIEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010190547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kozielska 4

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 01-163

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 261853185

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: arkadiusz.ferski@wihe.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://wihe.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

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

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Obsługa biura przepustek Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w
Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-036424f9-5808-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00013081/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-01-12 07:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00306357/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 08/TP1/U/DZL/BC/21

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

4.3.) Wartość zamówienia: 455520,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa obsługa biura przepustek Wojskowego Instytutu
Higieny i Epidemiologii przy ul. Kozielskiej 4 w Warszawie.
a. Zabezpieczenie funkcjonowania biura przepustek przez jedną osobę na zmianie przez
wszystkie dni tygodnia przez 24 godziny na dobę w systemie jednozmianowym (zmiana
każdego dnia o godz. 6:00).
b. Dopuszczalna długość pracy pracownika na zmianie wynosi 24 godziny.
c. Zamawiający wymaga, aby usługi były świadczone przez pracowników: 
− posiadających zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania usług stanowiących przedmiot
zamówienia, między innymi: obsługa interesantów, obsługa systemu kontroli dostępu, monitoring
CCTV, wydawanie kluczy, powiadamianie odpowiednich służb w przypadku wystąpienia sytuacji
kryzysowych; 
− mających pełną zdolność do czynności prawnych; 
− nieskazanych prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne 
i przeciwko, którym nie toczy się postępowanie karne o takie przestępstwo;
d. Zamawiający dopuszcza sytuację, w której zatrudniona będzie osoba 
z orzeczeniem niepełnosprawności, z zastrzeżeniem że niepełnosprawność pracownika w
żadnym stopniu nie wpłynie na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów
umowy.
e. Zamawiający umożliwi wykonawcom, przed złożeniem ofert, dokonania wizji lokalnej, w jego
siedzibie. Wizja lokalna odbędzie się w dniu 14.12.2021 r. 
o godz. 10:00. Uczestnictwo w wizji lokalnej należy zgłosić mailem na adres:
andrzej.paziewski@wihe.pl, w terminie do dnia 13.12.2021r. godz. 15:00, podając: imię i
nazwisko uczestnika, nazwę i adres firmy, tel. kontaktowy.
Udział w wizji lokalnej nie stanowi obowiązku wykonawców i nie stanowi podstawy do
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odrzucenia oferty zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 pzp.
2. Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zamówienie (obsługa biura przepustek) byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, co oznacza, iż nie mogą być zatrudnieni na podstawie
umów cywilnoprawnych w całym zakresie czasowym, 
w jakim wykonują czynności u Zamawiającego.
3. W celu weryfikacji realizacji wymogu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej Wykonawca jest
również zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia osób wykonujących
przedmiot zamówienia, przez cały okres realizacji zamówienia, 
w terminie do 10 dnia każdego miesiąca pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar
umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia.
4. Na każde żądanie Zamawiającego, w terminie do 2 dni roboczych i w formie przez
Zamawiającego określonej, Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu wyjaśnień
dotyczących zatrudnienia osób wykonujących przedmiot zamówienia. 
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyny nie leżącej po stronie Wykonawcy, możliwe jest
zastąpienie ww. osób inną osobą, pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie powyższe
wymagania.
5. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę obowiązuje od daty rozpoczęcia
świadczenia usługi i Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać w całym okresie realizacji
zamówienia pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za
nienależyte wykonanie zamówienia.
6. Obowiązek zachowania poufności. Wykonawca oraz osoby, którymi się posługuje przy
wykonaniu umowy mają obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących
Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku 
z wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. Za naruszenie obowiązku zachowania
poufności przez Wykonawcę albo osoby, którymi się posługuje przy wykonaniu umowy,
Wykonawca ponosi odpowiedzialność określoną w umowie. Naruszenie obowiązku poufności
może polegać w szczególności na nie zachowaniu zasady dyskrecji poprzez przekazywanie na
zewnątrz informacji nie stanowiących informacji publicznej, przeglądaniu dokumentów
znajdujących się w obiektach Zamawiającego.
7. Strony uzgadniają, że pracownicy Wykonawcy zatrudnieni do obsługi biura przepustek
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii w Warszawie złożą na piśmie wg określonego
wzoru oświadczenie wobec Zamawiającego o przestrzeganiu poufności w odniesieniu do
wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności pozyskanych w związku z
wykonywaniem usługi albo przy okazji jej wykonywania. 
8. Obowiązek zachowania tajemnicy spoczywa na Wykonawcy i jego pracownikach również po
rozwiązaniu umowy albo jej wygaśnięciu i ma charakter bezterminowy.
9. Wykonawca ma obowiązek posiadania aktualnej polisy ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie odpowiedzialności kontraktowej 
i deliktowej na kwotę min. 280.000,00 zł (lub równowartość) na jedno i wszystkie zdarzenia po
odjęciu kwot franszyz, udziałów własnych, zmniejszeń itp. - przez cały okres obowiązywania
umowy. Jeżeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia po wygaśnięciu poprzedniej albo
nie będzie kontynuował umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania realizacji przedmiotu
zamówienia, Zamawiający może według własnego wyboru rozwiązać umowę z Wykonawcą z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy bądź ma prawo zawrzeć stosowną umowę
ubezpieczenia lub ją przedłużyć na koszt Wykonawcy, potrącając jej koszt z płatności należnych
Wykonawcy.
10. Nazwy i kody zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień(CPV):
79710000-4 – Usługi ochroniarskie.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
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Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 536287,20 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 536287,20 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 536287,20 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Tak

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (dotyczy pełnomocnika, o
którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Impel Security Solutions Sp. z o.o.

Nazwy (firmy) pozostałych wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
Impel Facility Services Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7010649527

7.3.3) Ulica: Ślężna 118

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-111

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Tak

SEKCJA VIII UMOWA
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-01-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 536287,20 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2022-02-01 do 2024-02-01
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