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Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
Łódź
93-513
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Guzicka
Tel.: +48 426895910
E-mail: przetargi@kopernik.lodz.pl
Faks: +48 426895409
Kod NUTS: PL711
Adresy internetowe:
Główny adres: https://szpitale.lodzkie.pl/kopernik/pl/c/strona-glowna.html
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://szpitale.lodzkie.pl/kopernik/pl/c/strona-glowna.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Postepowanie o udzielnie zamówienia publicznego na usługę ochrony obiektów, osób i mienia Wojewódzkiego
Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi
Numer referencyjny: 74/ZP/17

II.1.2)

Główny kod CPV
79710000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony obiektów, osób i mienia Szpitala Kopernika w Łodzi wykonana
zgodnie z wymaganiami bezwzględnymi określonymi w niniejszym Regulaminie. Zamawiający wymaga,
aby Wykonawca przy pomocy pracowników ochrony, którymi dysponuje sprawował stałą, bezpośrednią
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ochronę fizyczną mienia Szpitala Kopernika w Łodzi, składającego się z budynków, pomieszczeń oraz rzeczy
znajdujących się w tych pomieszczeniach.
Postępowanie prowadzone jest w na podstawie art. 138n ust. 1 w związku z art. 138g ustawy z dnia ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579), dla zamówień na usługi
społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia powyżej 750 000 euro
(ZAŁĄCZNIK XIV DO DYREKTYWY 2014/24/UE Usługi detektywistyczne i ochroniarskie).
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL711
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekty administrowane przez Szpital zgodnie z §1 Regulaminu – Opis przedmiotu zamówienia.

II.2.4)

Opis zamówienia:
Podstawowy zakres usługi:
a. Ochrona mienia szpitala przed kradzieżami, włamaniami, zniszczeniami, ogniem, zalaniem, itp.;
b. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Zamawiającego oraz osobom przebywającym na terenie
Zamawiającego w tym pacjentom;
c. Udzielanie pomocy lekarzowi lub pielęgniarce przy stosowaniu środków przymusu bezpośredniego wobec
pacjenta wykazującego choćby chwilowe zaburzenia czynności psychicznych – na każde żądanie stosującego
środki przymusu bezpośredniego;
d. Zapewnienie spokoju i porządku na terenie obiektów oraz zabezpieczenie obiektów przed działaniem na jego
terenie i w ich otoczeniu osób niepowołanych;
e. zapewnienie bezpieczeństwa mienia Zamawiającego (w zakresie ochrony przed dostępem osób
nieuprawnionych) w tym dokumentów, urządzeń przechowywanych w pomieszczeniach, do których klucze
wydawane są z posterunków ochrony w szczególności poprzez:
- prawidłowe zabezpieczenie posterunków, w których przechowywane są klucze,
- wydawanie kluczy osobom do tego upoważnionym (wskazanym przez Zamawiającego).
Łączna przewidywana ilość roboczogodzin dla posterunków i patroli przez cały okres obowiązywania umowy
220 460 godzin

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Gwarantowana stawka (w %) odpisu płatności na PFRON w okresie obowiązywania
umowy / Waga: 40
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie w świadczeniu usługi dla jednostek służby zdrowia / Waga: 10
Cena - Waga: 50

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Niniejsze ogłoszenie wraz z Regulaminem postepowania zamieszczone zostanie na stronie internrtowej
Zamawiajcego https://szpitale.lodzkie.pl/kopernik/pl/c/strona-glowna.html w zakładce OGŁOSZENIA/ USŁUGI
SPOŁECZNE.
Wymagany termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia obowiązywania umowy, tzn. od 01.12.2017 r. do
30.11.2019 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
* Do sekcji III.1):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu
W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia z postępowania
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12)-23) ustawy Pzp
Zamawiający nie będzie wykluczał Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu
o art. 24 ust. 5 ustawy PZP
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu
a) Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów.
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi aktualną koncesję udzieloną przez
Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony
i mienia.
Oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
Wykonawcy składają oferty wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
Aktualna koncesja udzieloną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności w
zakresie usług ochrony i mienia.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na
sumę ubezpieczenia nie niższą niż 2 000 000,00 PLN.
Dla potrzeb oceny spełniania niniejszego warunku jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia
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w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu, Narodowy Bank
Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty
publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
UWAGA!
Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 11 ust. 1 punkt 2) lit.
b i c niniejszego Regulaminu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
Wykonawcy składają oferty wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
Opłacona polisa, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej
z przedmiotem zamówienia.
III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje co najmniej 1 usługę ochrony osób i mienia o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego
zamówienia w obiekcie służby zdrowia o wartości brutto minimum 350 000,00 zł i udokumentuje, że usługa ta
została wykonana należycie.
Przez obiekt służby zdrowia Zamawiający rozumie przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, w którym podmiot
ten wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne o ilości łóżek min. 300.
Przez jedną usługę Zamawiający rozumie jeden/ą kontrakt/umowę wykonywany w sposób ciągły przez co
najmniej 12 miesięcy.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i czasu wykonania danej
usługi dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu
składania ofert) i te parametry wykonania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w wykazie usług.
Dla potrzeb oceny spełniania warunku jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający
przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia
o zamówieniu, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia
przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, w którym zostanie on opublikowany.
UWAGA!
Zamawiający informuje, iż 1 usługa ochrony osób i mienia o podobnym charakterze co przedmiot niniejszego
zamówienia w obiekcie służby zdrowia o wartości brutto minimum 350 000,00 zł dopuszcza Wykonawcę
do udziału w niniejszym postepowaniu, natomiast każda kolejna usługa ochrony osób i mienia wykonana
w obiekcie służby zdrowia o wartości brutto minimum 350 000,00 zł i spełniająca szczegółowe wymagania
opisane wyżej będzie dodatkowo punktowana zgodnie z zasadami opisanymi w § 20 Regulaminu.
UWAGA!
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Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w § 11 ust. 1 punkt 2) lit.
b i c niniejszego Regulaminu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na
zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Oceny spełniania warunków udziału w postepowaniu Zamawiający dokona na podstawie złożonych
dokumentów i oświadczeń stosując zasadę: spełnia / nie spełnia poszczególne warunki.
Wykonawcy składają oferty wraz z następującymi dokumentami potwierdzającymi, że spełniają warunki udziału
w postępowaniu:
Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie potwierdzającym spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku – załącznik nr 5 do Regulaminu.
III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
1. Wymagany termin realizacji zamówienia – 24 miesiące od dnia obowiązywania umowy, tzn. od 01.12.2017 r.
do 30.11.2019 r.
2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez Dział Administracyjno – Gospodarczy.
3. Miejsce świadczenia usługi: obiekty administrowane przez Szpital zgodnie z §1 Regulaminu – Opis
przedmiotu zamówienia.
4. Regulowanie należności za świadczone usługi będzie dokonywane za każdy przepracowany miesiąc
kalendarzowy przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego
oryginału faktury na podstawie liczby godzin przepracowanych w danym miesiącu i potwierdzonych przez
Zamawiającego, nie wyższej niż określona w załączniku nr 1 do niniejszej umowy. Za dzień dokonania zapłaty
uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
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IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 27/10/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
WOJEWÓDZKIE WIELOSPECJALISTYCZNE CENTRUM ONKOLOGII I TRAUMATOLOGII IM. M.
KOPERNIKA W ŁODZI, ul. Pabianicka 62, 93-513 Łódź, Dział Zamówień Pubicznych

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
po upływie 24 miesięcy
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
Przystępując do postępowania Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 75 000,00 zł przed
upływem terminu składania ofert. szczegółowe warunki dotyczace wpłaty wadium okresla § 15 Regulaminu
1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z ofertą:
1) FORMULARZ OFERTOWY – załącznik nr 2 do Regulaminu.
2) Dokument potwierdzający zabezpieczenie oferty wadium.
3) Pełnomocnictwo – jeżeli jest wymagane.
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do Regulaminu.
5) Aktualną koncesję udzieloną przez Ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności
w zakresie usług ochrony i mienia.
6) Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zawiązanej z przedmiotem
zamówienia.
7) Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane
lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane

7/8

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w zakresie potwierdzającym spełnianie
opisanego przez Zamawiającego warunku – załącznik nr 5 do Regulaminu.
8) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
9) Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności;
10) Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne;
2. Wykonawca – bez wezwania Zamawiającego – w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert przekazuje Zamawiającemu w oryginale oświadczenie
Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień
Publicznych.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny
w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
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Faks: +48 224587700
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/10/2017

