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Wykonawcy postępowania 

 
 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na usługę ochrony obiektów i mienia Stacji 

Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa (znak sprawy: STM-ZP.271.3.2022). 

 

 Działając na podstawie art. 522 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, 

w związku z postanowieniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 4 maja 2022 r. – Sygn. Akt 

KIO 1063/22, Zamawiający unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 

14.04.2022 r. firmy Basma Security Sp. z o.o. – lider konsorcjum; Cerber Ochrona Sp. z o.o. 

- członek konsorcjum z siedzibą przy ul. Aleja Prymasa Tysiąclecia 60/62, 01-424 Warszawa 

oraz dokonał powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zgodnie z żądaniem zawartym 

w uwzględnionym Odwołaniu. 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

 

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, 

że w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę ochrony obiektów i mienia 

Stacji Muzeum ul. Towarowa 3, 00-811 Warszawa (znak sprawy: STM-ZP.271.3.2022), jako 

najkorzystniejsza, została wybrana oferta Konsorcjum: MM SERVICE MONITORING  

Sp. z o. o.-  lider konsorcjum z siedzibą przy ul. Trybunalskiej 21, 95-080 Kruszów; MAXUS 

Sp. z o. o. - członek konsorcjum. 

Uzasadnienie: 

Oferta Nr 7 spełnia wymagania określone w SWZ i nie podlega odrzuceniu, natomiast 

Wykonawca potwierdził, że spełnia warunki udziału w Postępowaniu oraz jego oferta zdobyła 

najwyższą łączną liczbę punktów w ustalonych kryteriach oceny ofert. 

W załączeniu Zamawiający podaje dane Wykonawców, którzy złożyli oferty na powyższe 

postępowanie wraz z punktacją przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert 

i łączną punktację. 
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Streszczenie i porównanie złożonych ofert

Numer 

oferty

Nazwa albo imię i nazwisko oraz 

siedziba lub miejsce prowadzonej 

działalności

gospodarczej albo miejsce 

zamieszkania wykonawcy, którego 

oferta została otwarta

Cena oferty (C)

Czas reakcji 

patrolu 

interwencyjnego 

w nocy (CN)

Czas reakcji 

patrolu 

interwencyjnego 

w dzień (CD)

Całkowita liczba 

uzyskanych 

punktów

1

Impel Security Solutions Sp. z o.o. - 

lider

Impel Safety Sp. z o.o. – partner

Impel Facility Services Sp. z o.o. - 

partner

Impel Defender Sp. z o.o. - partner

Impel Provider Sp. z o.o. - partner

GWARANT Agencja Ochrony Sp. z 

o.o. Sp. z o.o. – partner

ul. Ślężna 118

53-111 Wrocław

57,02 20,00 20,00 97,02

3

Agencja Ochrony "ARGUS" Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 16B/5

96-500 Sochaczew

51,78 0,00 0,00 51,78

7

MM Service Monitoring Sp. z o.o. - 

lider

ul. Trybunalska 21

95-080 Kruszów

60,00 20,00 20,00 100,00

10

AGENCJA OCHRONY - GOT Sp. z 

o.o.

ul. Erazma Ciołka 13 lok. 1

01-445 Warszawa

50,09 20,00 10,00 80,09

 Ilość przyznanych punktów w kryterium oceny ofert: 


