
Nrzamowienia: 6/us/2017

OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA UStUG^ SPOLECZNA

O WARTOSCI MNIEJSZEJ NIZ 750.000 EURO

I. ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Slqski Oddziat Wojewddzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. slqskie, Polska

tel. 32 735 15 47, 735 16 37, faks 32 735 16 36

adres e-mail: zamowieniapubliczne@nfz-katowice.pl

adres strony internetowej: www, nfz-katowice. pi

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO; podmiot prawa publicznego.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zambwienie udzielane jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zambwiert

publicznych z uwzgl§dnieniem zasad okreblonych w Specyfikacji Istotnych Warunkbw Zambwienia

(SIWZ).

Adres internetowv. pod ktbrvm dostepna lest SIWZ: www.nfz-katowice.pl.

SIWZ okrebia szczegblowe zasady zwiqzane z przedmiotowym zambwieniem, w tym dopuszczalne

zmiany trebci umowy.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

111.1) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU;

ochrona obiektbw Sl^skiego Oddziatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

111.2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB ZAKRESU

ZAMOWIENIA

Przedmiotem zambwienia jest calodobowa ochrona obiektbw (w tym budynki, teren, mienie)

eksploatowanych przez Slqski Oddziat Wojewbdzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie
z zasadami i warunkami okreblonymi w SIWZ.

Kod Wspblneao Stownika Zambwieh (CPV): 79.70.00.00-1 ustugi detektywistyczne i ochroniarskie,

79.71.00.00-4 usiugi ochroniarskie; 79.71.50.00-9 ustugi patrolowe; 79.71.10.00-1 usiugi nadzoru przy

uzyciu alarmu.

Rodzaj zambwienia: usluga spoleczna.

Usiuaa ochronv wvkonvwana bedzie na zasadach opisanvch w SIWZ:

a) w formie bezpobredniej ochrony fizycznej stalej oraz doraznej (np. przyjazd grup Interwencyjnych,

utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektbw Delegatur Slqskiego OW NFZ
oraz SOU w D^browie Gbrniczej - polegajqcej na stalym dozorze sygnaibw przesytanych,

gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych

(monitoring) oraz

b) w formie zabezpieczenia technicznego polegajqcego na eksploatacji, konserwacji i naprawach

w miejscach zainstalowania elektronicznych urzqdzeh i systembw alarmowych (w tym systemu

\ telewizji przemystowej) sygnalizujqcych zagrozenie chronionych osbb i mienia.
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» W obiektach Slqskiego OW NFZ w Katowicach (ul. Kossutha 13 i ul. gen. Jankego 15a) ochrona
b?dzie prowadzona w sposbb ci^gly 24h na dob? w systemie dwuzmianowym (I zmiana -12h: II

zmiana-12h).

» W Delegaturach 6lqskiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybnik, Cz?stochowa, Piekary 6l^skie) oraz
w Sekcji Obslugi Ubezpieczonych w Dqbrowie Gdrniczej w dni robocze b?dzie prowadzona ochrona

fizyczna przez 12h na dob? (od godz.7.00 do godz. 19.00) oraz monitoring elektroniczny przez

pozostale 12h na dob? (od godz.19.00 do godz.7.00). W dni woine od pracy monitoring elektroniczny

b?dzie prowadzony 24h na dob?.

Monitoring elektroniczny Deiegatur oraz Sekcji Obslugi Ubezpieczonych b?dzie miat miejsce w godz.

od 19.00 do 7.00 w dni robocze, a w dni wolne od pracy - przez cat^ dob?.

» W okresie realizacji zambwienia (umowy) w przypadku powstania szczegblnego zagro^enia

przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji) Wykonawca winien zapewnib udziat grupy interwencyjnej

w liczbie min. 2 osoby. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej wynosi 25 minut od chwili

otrzymania wezwania teiefonicznego aibo od chwili otrzymania sygnalu o zagro2eniu z systemu

sygnaiizacji wlamania i napadu.

» W okresie realizacji zambwienia (umowy) Wykonawca winien zapewnib wzmocnienie ochrony

w postaci podwojenia liczby pracownikbw ochrony fizycznej w poszczegblnych obiektach

w przypadkach pojawienia si? trudnobci w utrzymaniu porz^dku publicznego na terenie chronionym.

Zwi?kszenie liczby pracownikbw ochrony fizycznej nast?pi w ciqgu maksymalnie 150 minut od chwili

otrzymania wezwania teiefonicznego.

» W okresie realizacji zambwienia (umowy) Wykonawca zobowi?zuje si? w przypadku otrzymania

sygnalu o zagrozeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po uplywie 1 godziny od przybycia grupy

interwencyjnej, na zasadach okreblonych we wzorze umowy (maksymalnie 200 roboczogodzin), jezeli

taka ochrona oka±e si? niezb?dna.

» W okresie realizacji zambwienia (umowy) Wykonawca zobowi?zuje si? zapewnib Zamawiajqcemu

dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie wi?cej niz 500 osobogodzin bezpobredniej ochrony

fizycznej w obiektach Sl^skiego OW NFZ obj?tych niniejszym zambwieniem, poza ustalonymi
godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiajqcego b?dzie

fakultatywne i b?dzie zaiezalo od biezqcych potrzeb.

Szczegblowe warunki i zasady wykonywania bezpobredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia

technicznego okreblaj? formularz opis przedmiotu zambwienia oraz wzbr umowy.

111.3) TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania zambwienia:

Usiuga b?d?ca przedmiotem zambwienia winna byb bwiadczona w okresie od dnia 13.07.2017 r.

godz.8.00 (rozpocz?cie) do dnia 13.07.2018 r. godz.8.00 (zakohczenie), przy czym realizacja umowy

w zakresie B pkt 10 formularza opis przedmiotu zambwienia rozpocznie si? dnia 22.01.2018 r.,

zakobczy zab wraz z wygabni?ciem calej umowy.

»Zastrzega si?, ie je2eli zawarcie umowy nastqpi pbzniej niz dnia 13.07.2017 r., usiuga b?dzie

bwiadczona w okresie 12 miesi?cy licz?c od dnia zawarcia umowy (z uwzgl?dnieniem zastrzezenia

dotycz?cego zakresu B pkt 10 formularza opis przedmiotu zambwienia). W takiej sytuacji bwiadczenie

usiugi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakohczy si?

0 godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowi^zywania umowy (do godz. 8.00) b?dzie dzieb, ktbry datq

odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacjq art. 112 k.c., termin oznaczony

w miesi?cach kortczy si? z uplywem dnia, ktbry datq odpowiada pocz?tkowemu dniowi terminu,

a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiqcu nie bylo - w ostatnim dniu tego miesiqca.
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2. Miejsce wykonania zamowienia:

1) Katowice, ul. Kossutha 13 - wiasnosd NFZ,

2) Katowice, ul. gen. Jankego 15a - wtasnodd NFZ,

3) Bielsko Biata, ul. Karpacka 24 (Delegatura 6lqskiego OW NFZ) - obiekt wynajmowany,
4) Dqbrowa Gdrnicza, ul. Dqbrowsklego 9a (Sekcja Obstugl Ubezpleczonych 6lqsklego OW NFZ) -

wtasnodd NFZ,

5) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (Delegatura ̂ Iqsklego OW NFZ) - wtasnodd NFZ,
6) Cz?stochowa, ul. Czartorysklego 28 (Delegatura Sl^sklego OW NFZ) - wtasnodd NFZ,
7) Plekary Biqskle, ul. Tadeusza Kodcluszkl 22 (Delegatura Biqsklego OW NFZ) - obiekt

wynajmowany.

ili.4)

1. Zamawlajqcy nie dopuszcza mozllwodcl sktadania ofert cz^dclowych.

2. Zamawlaj^cy nIe dopuszcza mozllwodcl sktadania ofert warlantowych.
3. Zamawlajqcy przewlduje mo2llwo§cl udzlelenia zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

pzp polegajqcego na powtdrzenlu podobnych usiug (do wysokosci kwoty 89.430,89 zt netto), jezell
takle zamdwienle byto przewldzlane w ogtoszenlu o zamdwienlu dia zamdwienia podstawowego

I jest zgodne z jego przedmlotem oraz calkowlta wartodd tego zamdwienia zostata uwzgl?dnlona

przy obllczanlu jego wartoscl.

IV. KRYTERiA OCENY OFERT

Cena - waga kryterlum 100%

V. TERMIN i iWiEJSCE SKLADANiA OFERT

Termin sktadania ofert: do dnia d.9...05...2(117..... do godzlny 11.00.
Miejsce sWadanla ofert: 6lqskl Oddzlat Wojewddzkl Narodowego Funduszu Zdrowla,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr208A (II pi^tro).

VI. TERMIN ZWi;\ZANIA OFERT/\

Termin zwl^zanla ofertq wynosi 60 dni. Bleg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si? wraz z uplywem

terminu skladania ofert.

VII. FORMA SKLADANIA OFERT

Ofert? nale2y zlo2yd w formie pisemnej z zachowanlem zasad okredlonych w SIWZ.

VIII. WARUNKI UDZIAtU W POST^POWANIU

a) Art. 22 ust. lb pkt 1 pzp - warunek udzlafu w post?powanlu dotycz£|cy kompetencjl lub

uprawnlen do prowadzenla dzlatalnoscl zawodowej.

Wykonawca winlen wykazad posladanie uprawnleh do prowadzenla dzlalalnodcl zawodowej
polegaj?cej na dwiadczenlu ustug ochrony osdb I mienla.

W celu wykazania spetnlenia warunku udzlalu w post?powanlu dotyczqcego uprawnlenia do
prowadzenla dzlatalnoscl zawodowej, Wykonawca sktada odwiadczenle o spetnlanlu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanle Zamawlajqcego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI
pkt 3 lit. a SIWZ.
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»Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie os6b i mienia (Dz.U.2016.1432j.t. ze
zm.), podj^cie dziatalnoSci gospodarczej w zakresie ustug ochrony os6b i mienia wymaga uzyskania
koncesji, okreSiaj^cej zakres i formy prowadzenia tych ustug.

»Skorzystanie z zasobdw innego podmiotu nie jest mo2liwe w zakresie wymagajqcym koncesji.
»Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, koncesji nie wymaga dziaiainoSd gospodarcza w zakresie,

0 ktdrym mowa w art. 3 pkt 2 (zabezpieczenie techniczne), jezeli nie dotyczy obszardw, obiektdw i
urzqdzen okreSlonych w art. 5 ust. 5 cyt. ustawy.

b) Art. 22 ust.1 b pkt 2 pzd - warunek udziatu w post^powaniu dotyczqcy sytuacji ekonomicznej

i finansowej.

1) Sytuacja ekonomiczna - Wykonawca winien wykazad, i2 jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dzialainoSci zwi^zanej z przedmiotem zamdwienia (ochrona os6b

i mienia) na sum? gwarancyjnq nie nizsz? niz: 1.000.000,00 ztotych.

W ceiu wykazania speJnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczqcego sytuacji ekonomicznej,

Wykonawca sklada odwiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt Vi pkt 1 ppkt 1 SiWZ), a na
wezwanie Zamawiaj?cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 iit.b SIWZ.

2) Sytuacja finansowa - Wykonawca winien wykazac posiadanie drodkdw finansowych w wysokodci

CO najmniej 200.000,00 ztotych iub zdolnodci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz

200.000,00 ztotych, w okresie nie wczedniejszym niz 1 miesiqc przed uptywem terminu sktadania

ofert.

W ceiu wykazania speJnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczqcego sytuacji finansowej,
Wykonawca sktada odwiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SiWZ), a na

wezwanie Zamawiajqcego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.c SIWZ.

c) Art. 22 ust.1 b pkt 3 pzd - warunek udziatu w post?powaniu dotyczqcy zdolnosci technicznej
i zawodowej.

1) Zdoinosc techniczna - Wykonawca winien wykazad, ze dysponuje co najmniej 1 samochodem dia

potrzeb udziatu grupy interwencyjnej w kazdej iokaiizacji obj?tej octironq, czyii w sumie

Wykonawca winien dysponowad co najmniej 7 samoctiodami dost?pnymi Wykonawcy w ceiu

wykonania zamdwienia wraz z informacjq o podstawie do dysponowania tymi zasobami.

W ceiu wykazania spetnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczgcego zdolnosci technicznej,

Wykonawca sktada odwiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na

wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.d SIWZ.

2) Zdoinosc zawodowa - Wykonawca winien spetnid warunek dotycz^cy zdolnodci zawodowej

polegajqcy na nalezytym wykonaniu, a w przypadku dwiadczed okresowych Iub ciggtych rdwniez

wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 iat przed uptywem terhninu sktadania ofert, a jezeli okres

prowadzenia dziatainosci jest krdtszy - w tym okresie, przynajmniej trzech (3) ustug bezpodredniej

ochrony fizycznej statej wykonanych Iub wykonywanych.

Pod poj?ciem wykonana usiuga naiezy rozumied zamdwienie poiegajgce na sprawowaniu

bezpodredniej ochrony fizycznej statej o wartodci nie mniejszej niz 500.000,00 (pi?cset tysi?cy) ztotych

brutto, zrealizowane (wykonane), tj. zakonczone przez Wykonawc?.
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Pod poj^ciem wykonywana usiuga nalezy rozumied zamdwienie polegajqce na sprawowaniu
bezpodredniej ochrony fizycznej statej, ktorego pewna cz?d6 o wartosci nie mniejszej ni2 500.000,00

(pi§6set tysi?cy) ztotych brutto, zostata juz zrealizowana (wykonana) przez Wykonawc?.

UWAGA! Przynajmniej jedna z wykazanych ustug spelniajqcych wymogi ww. definicji winna dotyczyd
ustuqi bezpodredniei ochronv fizvcznei state! budvnku biuroweao.

Pod poj^ciem budvnek biurowv nale2y rozumied budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dia

dziatalno^ci biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bankdw,
urz^dow pocztowych, urz?d6w miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki
centrdw konferencyjnych 1 kongresdw, sqddw i parlamentdw (definicja budynku biurowego wg

rozporzqdzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r.

w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektdw Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 ze zm.).

Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formularzu wykaz ustug wraz

z podaniem ich wartodci, przedmiotu, dat wykonania 1 podmiotdw, na rzecz ktdrych usiuga zostala

wykonana, oraz zatqczeniem dowoddw okredlajqcych, czy te usJugi zostaly wykonane lub sq

wykonywane nalezycle.

W celu wykazania spetnlenia warunku udzlalu w post§powanlu dotycz^cego zdolnodcl zawodowej

(posladania wymaganego dodwiadczenia), a opisanego powyzej, Wykonawca sktada odwiadczenle o
spetnlanlu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanle Zamawlajqcego dokumenty,

0 ktdrych mowa w pkt VI pkt 3 llt.e I llt.f SIWZ.

UWAGA!

» Wykonanle lub wykonywanle ka^dej wykazanej usiugl musi zostad poparte dowodem, ie usfuga

zostata wykonana lub jest wykonywana naletycle.

»lnformacje podane w formularzu wykaz ustug nIe mogq byd sprzeczne z InformacjamI wynlkajqcyml

z dokumentdw potwierdzajqcych nalezyte wykonanle (wykonywanle) ustug.

»Podaj^c w formularzu wykaz ustug dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzleti, mieslqc I rok

wykonania (zakodczenia) ustugl; w przypadku ustugl wykonywanej (nadal reallzowanej) - Wykonawca

wskazuje dzlen, mlesl^c I rok wykonania (zakonczenia) zreallzowanej juz cz?§cl ustugl

z zaznaczenlem, Iz jest to ustuga nadal reallzowana.

»Podaj?c w formularzu wykaz ustug wartodd, Wykonawca:

- w przypadku ustugl wykonanej - wplsuje kwot? brutto w ztotych za catodd wykonanej ustugl, zad

- w przypadku ustugl wykonywanej (nadal reallzowanej) - Wykonawca wplsuje zardwno kwot? brutto

w ztotycfi za zreallzowan? juz w ramacfi catodcl cz?dd ustugl oraz kwot? brutto w ztotycfi stanowlqcq

wartodc catej ustugl.

»Jezell zakres przedmlotowy wykazywanych przez Wykonawc? zamdwied bytby szerszy (np.

obejmowatby rdwnle2 Inne ustugl lub Inny rodzaj zamdwienia, np. dostawy, roboty budowlane),

Wykonawca winlen wyodr?bnld I podad dane dotycz?ce ustugl ochrony mienia, stosownle do

wskazdwek opisanych w ninlejszym punkcle SIWZ. W przypadku podawania wartodcl Wykonawca

winlen wplsad zardwno kwot? brutto stanowl^c? wartodd catego zamdwienia, jak I wartodd brutto

samej ustugl ochrony mienla.

»Wykonawca w formularzu wykaz ustug podaje podmlot, na rzecz ktdrego ustuga zostata wykonana

lub jest nadal wykonywana, wskazujqc jego nazw? I adres.

Podstawy wykluczenia z post?powanla, warunki udzlatu w post?powanlu, wymagania dotyczqce

odwiadczed, dokumentdw, poleganle na zdolnodclach technlcznych lub sytuacjl finansowej lub

lu
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ekonomicznej innego podnniotu/6w, zasady dotyczqce Wykonawcdw wspolnie ubiegajqcych si?

0 udzielenie zamdwienia - okredia szczegdtowo SIWZ.

IX.WADIUM

Zamawlaj^cy 2:qda wniesienia wadium w wysokodci: 15.000,00 ztotych (slownie: pi?tnadcie tysi?cy
00/100 ztotych). Zasady zwiqzane z wadium okredia SIWZ.
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