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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20971-2012:TEXT:PL:HTML

PL-Lublin: Usługi ochroniarskie
2012/S 13-020971

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
ul. Abramowicka 2
Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska
20-442 Lublin
POLSKA
Tel.:  +48 817286439
E-mail: zampubl@snzoz.lublin.pl
Faks:  +48 817441079
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.snzoz.lublin.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Usługa całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 23: Usługi detektywistyczne i ochroniarskie z wyjątkiem usług samochodów
opancerzonych
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: ul.
Abramowicka 2, 20-442 Lublin, POLSKA.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:20971-2012:TEXT:PL:HTML
mailto:zampubl@snzoz.lublin.pl
http://www.snzoz.lublin.pl
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Kod NUTS PL314

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest całodobowa, bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia oraz kompleksu
obiektów Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego SP ZOZ w Lublinie, szczegółowo opisana
w załączniku nr 2 do SIWZ.
Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.1.2010 roku w sprawie wykazu usług o
charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) usługi ochroniarskie należą do usług
niepriorytetowych.
W związku z powyższym Zamawiający korzysta z art. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 roku- prawo zamówień
publicznych (tj Dz.U. nr 113 z 2010 r. Poz. 759 z późn. zm.). i nie stosuje przepisów ustawy dotyczących
terminów składania ofert.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
79710000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Powyżej 200 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 36 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Wykonawcy przystępujący do przetargu winni wnieść wadium w wysokości: 20 000 PLN słownie: dwadzieścia
tysięcy złotych.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Zamawiający dokona zapłaty za wykonaną usługę ochrony na konto określone każdorazowo na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
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III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenia zamówienie mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1. spełnią warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych oraz nie podleganiu wykluczeniu zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Koncesję na prowadzenie działalności w zakresie objętym zamówieniem, wymagane w świetle powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
2.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wystawionego nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w
zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy.
3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 -8 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa:
7.1. w pkt 6.2.2, 6.2.3 i 6.2.4. 6.2.6 SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
7.2 w pkt 6.2.5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt
4-8 ustawy.
Dokumenty o których mowa w punkcie 6.2.7.1. podpunkcie a) i c) powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa punkcie 6.2.7.1 podpunkcie b)
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami zawierającymi
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
8. W przypadku składania oferty wspólnej (konsorcjum) w stosunku do każdego z wykonawców należy złożyć
dokumenty wyszczególnione w punktach 6.2.1- 6.2.6 SIWZ. Warunek z punktu 6.1.1 Siwz musi być spełniony
przez członka konsorcjum, który będzie wykonywał część zamówienia, do której wykonywania wymagane jest
posiadanie koncesji na ochronę osób i mienia.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu wykazania spełniania
przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku innego dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy:
posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż: 1 000 000 PLN (słownie: jeden milion złotych).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych zamawiający żąda następujących dokumentów:
1. Wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, a w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia
niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności.
2. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w
zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek powyższy spełnią wykonawcy,
1. którzy dysponują 33 osobami, z których:
— minimum 32 osoby posiadają co najmniej licencję I stopnia w zakresie ochrony osób i imienia,
— minimum 1osoba posiada licencję II stopnia w zakresie ochrony osób i imienia,
— minimum 10 osób posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z osobami przebywającymi w
zakładach penitencjarnych lub szpitalnych oddziałach psychiatrii sądowej.
Wszystkie osoby uczestniczące w realizacji zamówienia muszą posiadać ukończone szkolenie z zakresu
pierwszej pomocy.
2. warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy:



Dz.U./S S13
20/01/2012
20971-2012-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

5/7

20/01/2012 S13
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/7

— w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum dwóch usług odpowiadających
swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. ochronie osób i mienia realizowanej w szpitalach posiadających
oddziały Psychiatrii Sądowej lub w zakładach penitencjarnych. Za usługi spełniające w/w warunek będą uznane
usługi wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN (słownie:
osiemset tysięcy złotych) rocznie. W przypadku usług wykonanych lub wykonywanych przez okres dłuższy niż
12 miesięcy opisany wyżej warunek uważa się za spełniony, jeżeli wartość usługi w przeliczeniu na okres 12
miesięcy w stosunku do całego okresu wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 800 000 PLN
(słownie: osiemset tysięcy złotych). Usługi wykonane lub wykonywane przez okres krótszy niż 12 m-cy nie
spełniają w/w warunku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: tak
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych: Ustawa z dnia
22.8.1997 roku o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2005 Nr 145 poz. 1221 ze zm.).

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:

SZNSPZOZ.N-ZP.373-4/12

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 31.1.2012 -
08:00
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 0,60 PLN
Warunki i sposób płatności: Podana cena stanowi cenę brutto za 1 stronę xero. Płatność gotówką w kasie lub
przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy.
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
31.1.2012 - 09:30

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 31.1.2012 - 10:00

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: Styczeń 2015.

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe
1. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 28.1.2010 roku w sprawie wykazu usług o
charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz. U. Nr 12, poz. 68) usługi ochroniarskie należą do usług
niepriorytetowych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy pod warunkiem, że
zmiany wynikają z:
1) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, skutkujących tym, iż zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez
tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; zmiana nie może spowodować zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy,
2) konieczności dostosowania umowy do aktualnych potrzeb Zamawiającego poprzez np. zwiększenie lub
zmniejszenie ilości pracowników ochrony, godzin ich pracy, obowiązków itp. – odpowiednio do tych potrzeb,
3) zmiany przepisów prawa w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy – odpowiednio do zmiany tych
przepisów,
4) zmiany stawki podatku VAT –odpowiednio do zmiany stawki podatku VAT, względem usług do których mają
zastosowanie zmienione przepisy,
5) wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę – zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia
Wykonawcy o kwotę obliczoną, jako iloczyn:
— różnicy pomiędzy zmienioną, a dotychczasową wysokością minimalnego wynagrodzenia,
— średniej ilości pracowników Wykonawcy zatrudnionych na podstawie umów o pracę przy realizacji
zamówienia przez dotychczasowy okres realizacji umowy,
— ilości miesięcy, które pozostały do zakończenia realizacji zamówienia (w przypadku, gdy umowa obowiązuje
w którymś miesiącu przez okres, który jest co najmniej 15 dni, dany miesiąc wlicza się do ilości miesięcy
pozostałych do zakończenia realizacji umowy).
W związku z powyższym Zamawiający korzysta z art. 5 ustawy z dnia 29.1.2004 roku- prawo zamówień
publicznych (tj Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). i nie stosuje przepisów ustawy dotyczących
terminów składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z działem VI -Środki ochrony prawnej
Ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo Zamówień Publicznych.
— Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu w terminie określonym w art. 182 ustawy.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.1.2012


