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Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa Park Kultury w Powsinie z siedzibą 
przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa,  w trybie podstawowym bez negocjacji na Sukcesywne 
świadczenie w 2022 roku usługi ochrony osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie  –  
informuje, że jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Agencja Ochrony VEGA 
SECURITY Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 78 lok. 3.1, 03-301 Warszawa. Wskazana oferta 
uzyskała w kryterium: 

 Cena brutto za realizację zamówienia 100,00 pkt. 

Jednocześnie zamawiający informuje, że: 

a)  oferta złożona przez konsorcjum: 

MJK Sp. z o. o. – lider konsorcjum, ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa,  

MATPOL GRUPA Sp. z o. o. – partner konsorcjum, ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa 

MATPOL GRUPA BIS Sp. z o. o. – partner konsorcjum - ul. Dominikańska 33, 02-738 Warszawa, 

uzyskała w kryterium: 

 Cena brutto za realizację zamówienia – 96,07 pkt. 

b) Oferta złożona przez konsorcjum: 

Agencja Ochrony KOWALCZYK Sp. z o.o. – LIDER, ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa 

Agencja Ochrony MK Sp. z o.o. – KONSORCJANT, ul. Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa 

 Cena brutto za realizację zamówienia – 93,36 pkt. 

 

Ponadto zamawiający informuje, że oferta złożona przez  Biuro Ochrony PERSONA GROUP W. Górski, 
Z. Krajewski spółka komandytowa, z siedzibą przy ul. Torfowej 12, 05-200 Wołomin,  została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ 
została złożona przez wykonawcę nie spełniającego warunków udziału w postępowaniu.  

Zamawiający pismem z dnia 14 grudnia 2021 r. wezwał wykonawcę do złożenia podmiotowych 
środków dowodowych wskazanych w Części IX, pkt. 3 ppkt. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.: 
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„wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały należycie zrealizowane oraz 
załączeniem dowodów, potwierdzających należyte wykonanie wykazanych zamówień. Wykaz musi 
potwierdzać spełnianie warunku określonego w pkt VII.2.4. SWZ”.  

W dniu 17 grudnia 2021 r. zamawiający otrzymał odpowiedź na wyżej wskazane wezwania. Analiza 
przedłożonych na wezwanie dokumentów nie potwierdza spełniania warunków udziału w 
postępowaniu z powodów wskazanych poniżej: 

- w odpowiedzi na wezwanie wykonawca nie przedstawił wymaganego postanowieniami Części IX 
pkt. 3 ppkt. 4 SWZ wykazu wykonanych usług,  

- przedłożona referencja z dnia 15 grudnia 2021 r., której wystawcą jest BOAT sp. z o.o. sp. k. 
potwierdza realizację usługi w zakresie patrolowania prewencyjnego i kontrolnego. Tymczasem 
wymóg określony w pkt. VII.2.4. jak również zakres udzielanego zamówienia odnoszą się nie do 
patrolowania prewencyjnego dwa razy w ciągu dnia a świadczenia sukcesywnej usługi ochrony 
terenu dodatkowo o wartości rocznie nie mniejszej niż 250.000,00 zł. (z otrzymanej treści referencji 
nie można ustalić jaka była roczna wartość kontraktu – podana jest wyłącznie wartość całkowita – co 
przy braku informacji o długości obowiązywania kontraktu uniemożliwia ustalenie jego wartości.).  

- przedłożona referencja z dnia 16 listopada 2020 r. zawiera sformułowanie, że współpraca objęta 
treścią referencji trwa nadal. W takim przypadku stosowanie do wymogu zawartego w § 9.1. ppkt. 2 
Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 
podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać 
zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) dokument potwierdzający należyte 
wykonanie realizowanej usługi powinien być wystawiony w okresie ostatnich trzech miesięcy.  

W konsekwencji na podstawie analizy przedłożonych dokumentów Zamawiający stwierdził, że 
wykonawca nie spełnia warunku udziału w postępowaniu jaki określono w pkt. VII.2.4. SWZ, zatem 
złożona oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 2 lit. b) ustawy Prawo zamówień 
publicznych.  

 
 


