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Do:
Uczestnicy postępowania
o udzielenie zamówienia
publicznego

Dotyczy postępowania prowadzonego jako usługa społeczna: o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty
określone w art. 138o ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”, pn.: Usługa w zakresie ochrony osób i mienia, zapobiegania naruszaniu
porządku publicznego w obiektach i na terenach zewnętrznych należących do Uniwersytetu Opolskiego oraz
monitorowanie, konserwacja i naprawy systemów alarmowych i dostępowych zainstalowanych w obiektach
Zamawiającego.
Zgodnie z zapisami Rozdziału I pkt. 10.2 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, zwanego dalej
„Ogłoszeniem”, Zamawiający zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu dokonano odrzucenia oferty nr 1
złożonej przez Wykonawcę: COMPLEX Sp. z o.o., ul. Starobrzeska 1, 49-300 Brzeg na podstawie zapisów
Rozdziału I pkt. 13.17 Ogłoszenia, tj. Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego.
UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 17.03.2020 r., wezwał ww Wykonawcę o dostarczenie, w terminie do dnia 20.03.2020 r.
do godziny 9:00 wyjaśnień dotyczących treści Wykazu wykonanych usług (załącznik nr 5 do oferty) złożonego przez
Wykonawcę w niniejszym postępowaniu.
Wykonawca w dostarczonym Wykazie wykonanych usług w pozycji nr 2 w kolumnie Przedmiot zamówienia
(opis i zakres wykonanych usług) podał: „Usługa ochrony osób i mienia w formie stałej bezpośredniej ochrony
fizycznej oraz zabezpieczenia technicznego, usługa dozorowa, serwis i konserwacja systemów alarmowych”.
Sformułowany w powyższy sposób opis i zakres wykonanych usług nie pozwala Zamawiającemu stwierdzić
jednoznacznie, że zakres wykonywanej przez Wykonawcę usługi obejmuje monitoring.
Wykonawca nie odpowiedział na wezwanie Zamawiającego i tym samym nie potwierdził spełnienia warunku
udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym odrzucenie oferty Wykonawcy w niniejszym postępowaniu jest w pełni uzasadnione
i stanowi obowiązek Zamawiającego.
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