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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247657-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Lublin: Usługi ochroniarskie
2015/S 134-247657

Szpital Neuropsychiatryczny im. prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki
Zdrowotnej, ul. Abramowicka 2, Osoba do kontaktów: Agnieszka Piotrowska, Lublin 20-442,

POLSKA. Tel.:  +48 817286439. Faks:  +48 817441079. E-mail: przetargi@snzoz.lublin.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 4.7.2015, 2015/S 127-233292)

 
Przedmiot zamówienia:
CPV:79710000
Usługi ochroniarskie
Zamiast:

III.2.3) Kwalifikacje Techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - posiadania wiedzy i doświadczenia, warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy 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 głównych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj.
— co najmniej jedna usługa polegająca na ochronie osób i mienia realizowanej w szpitalach psychiatrycznych;
— co najmniej jedna usługa polegająca na ochronie osób i mienia realizowanej w szpitalach z Oddziałem Psychiatrii
Sądowej;
wraz z dowodami, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie.
Za usługi spełniające w/w warunek będą uznane usługi:
1) Wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy
złotych) rocznie każda.
2) W przypadku usług wykonanych lub wykonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek
uważa się za spełniony, jeżeli wartość każdej z usług w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do całego okresu
wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 500 000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
3) Usługi wykonane lub wykonywane przez okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają w/w warunku.
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
— w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują;
— 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz minimum 10 osobami
posiadającymi przygotowanie do pracy z pacjentem psychiatrycznym w postaci ukończonego szkolenia z zakresu
postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu bezpośredniego i zasad stosowania przymusu
bezpośredniego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
22.7.2015
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
22.7.2015
Powinno być:
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III.2.3) Kwalifikacje Techniczne:
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp - posiadania wiedzy i doświadczenia, warunek
posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy 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 głównych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. usług polegających na
ochronie osób i mienia realizowanych w szpitalach psychiatrycznych lub w szpitalach z Oddziałami Psychiatrycznymi
wraz z dowodami, że usługi te zostały lub są wykonywane należycie.
Za usługi spełniające w/w warunek będą uznane usługi:
1) Wykonane lub wykonywane przez okres jednego roku na kwotę nie mniejszą niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy
złotych) rocznie każda.
2) W przypadku usług wykonanych lub wykonywanych przez okres dłuższy niż 12 miesięcy opisany wyżej warunek
uważa się za spełniony, jeżeli wartość każdej z usług w przeliczeniu na okres 12 miesięcy w stosunku do całego okresu
wykonania lub wykonywania usługi wynosi nie mniej niż 300 000 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
3) Usługi wykonane lub wykonywane przez okres krótszy niż 12 m-cy nie spełniają w/w warunku”.
W przypadku warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
— w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują;
— 40 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz minimum 10 osobami
posiadającymi przygotowanie do pracy z pacjentem psychiatrycznym w postaci ukończonego szkolenia z zakresu
postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu bezpośredniego i zasad stosowania przymusu
bezpośredniego.
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
3.8.2015
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:
3.8.2015
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


