
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

„Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych na terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz
0004 o pow. 17 518 m2 w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SOSNOWIECKIE INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 271270643

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 3 Maja 11 lokal 216-218

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 600 676 194

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: redakcja@kuriermiejski.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://kuriermiejski.com.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://miniportal.uzp.gov.pl/ , www.kuriermiejski.com.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

Wydawnicza

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:
„Świadczenie usług ochrony mienia realizowanych na terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz
0004 o pow. 17 518 m2 w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami.”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3209ef09-85c7-11eb-86b1-a64936a8669f
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2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021543

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-03-23

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 00017909/01

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

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

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony mienia realizowanych w formie
bezpośredniej ochrony fizycznej, stałej terenu działki 1493/8 obręb Kazimierz 0004 o pow.
17.518 m kw. w Sosnowcu wraz ze znajdującymi się tam budynkami, tj.- budynek
administracyjny KWK „Kazimierz Juliusz”,- budynek stacji ratownictwa wraz z tlenownią,-
budynek nadszybia oraz wieża szybowa szybu Kazimierz I,- budynek obiegu wozów,- budynek
maszyny wyciągowej Kazimierz I wraz z halą transformatorów,- budynek warsztatu MD.

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

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 256 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Brak możliwości składania ofert za pośrednictwem skrzynki ePUAP Zamawiającego

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Zostanie rozpisane nowe postępowanie z możliwością składania ofert w sposób tradycyjny
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