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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USLUG^ SPOtECZNA

O WARTOSCI MNIEJSZEJ NIZ 750 OOP EURO

I. ZAMAWIAJACY

1.1) NAZWA I ADRES:

Narodowy Fundusz Zdrowia - Sl^ski Oddzial Wojew6dzki

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, woj. sl^skie, Polska

tel. 32 735 15 42. 735 16 37. faks 32 735 16 36

e-mail: zamowleniapubliczne@nfz-katowice.pl,

BIP Sl^skiego OW NFZ: https://www.nfe.gov.pl/bip/oddzialy-wojewodzkie-nfe/

strona internetowa Oddzialu: www.nfz-katowice.pi.

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: podmiot prawa publicznego.

II. TRYBUDZIELENIAZAMOWIENIA

Zamowienie udzielane jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zambwieh

publicznych z uwzgl^dnieniem zasad okreSIonych w Specyflkacji istotnych Warunkbw Zambwienia

(SiWZ). . ^
;

SIWZ dostepna iest na BIP ̂ laskieqo OW NFZ: httDs://www.nfz.qov.Dl/biuletvn-informacii-Dublicznei-

slaskieqo-ow-nfz/zamowienia-publiczhe/usluai-spoleczne/ oraz na stronie internetowei Slaskieqo OW

NFZ: www.nfe-katowice.pl.

SIWZ okrebia szczegbtowe ̂ asady'^i^zane z przedmiotowym zambwleniem, w tym dopuszczalne

zmiany treSci umowy.

III. PF^EDMIOTZAMOWIENIA

111.1) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU;

Ochrona obiektow Slqskiego Oddziatu Wojewodzklego Narodowego Fuhduszu Zdrowia

111.2) OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB ZAKRESU

ZAMOWIENIA

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

eksploatowanych przez Sl^ski Oddziaf Wojewbdzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie
z zasadami i warunkami okreSlonymi w SIWZ.

Kod Wspblneqo Stownika Zambwieh fCPV): 79.70.00.00-1 usiugi detektywistyczne i ochroniarskie,

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

uzyciu alarmu.

Rodzaj .zambwienia: usiuga spoieczna
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Usiuqa ochronv wvkonvwana bedzie na zasadach opisanvch w SIWZ:

a) w formie bezpoSredniej ochrony fizycznej statej oraz doraznej (np. przyjazd grup interwencyjnych,

utworzenie tymczasowego posterunku) oraz - w przypadku obiektbw Delegatur Sl^skiego OW NFZ -

w formie polegaj^cej na stalym dozorze sygnatbw przesylanych, gromadzonych i przetwarzanych

w elektronicznych urz^dzeniach I systemach alarmowych (monitoring) oraz

b) w formie zabezpleczenia technicznego polegajqcego na eksploatacji, konserwacji I naprawach

w miejscach zainstalowania elektronicznych urz^dzeh i systembw alarmowych (systembw telewizji

przemystowej - CCTV oraz systembw sygnaiizacji wiamania I napadu - SSWIN) sygnalizuj^cych

zagrozenie chronionych os6b i mienia.

»W obiekcie Sl^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona bedzie prowadzona
w spos6b ci^gly 24h na dob^ w systemie dwuzmianowym (i zmiana -12h; 11 zmiana -12h).

»W Delegaturach Slqskiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybnik, Cz^stochowa, Piekary 6lqskie) w dni

robocze bedzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dob^ (od godz.7.00 do godz. 19.00)

oraz monitoring elektroniczny przez pozostate 12h na dob^ (od godz.19.00 do godz.7.00). W dni

wolne od pracy monitoring elektroniczny bedzie prowadzony 24h na dob?.

Monitoring elektroniczny Delegatur b?dzie miat miejsce w godz. od 19.00 do 7.00 w dni robocze,

a w dni wolne od pracy - przez cai^ dob?.

»W okresie realizacji zambwienia (umowy) w przypadku powstania szczegblnego zagrozenia

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

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

otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwiii otrzymania sygnatu o zagroieniu z systemu

sygnaiizacji wtamania i napadu.

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

w postaci podwojenia liczby pracownikbw ochrony fizycznej w poszczegblnych obiektach

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

Zwi?kszenie liczby pracownikbw ochrony fizycznej nastqpi w ci^gu maksymalnie 150 minut od chwili

otrzymania wezwania telefonicznego.

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

sygnalu o zagro^eniu z SSWiN do utrzymania posterunku po upiywie 1 godziny od przybycia grupy

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

taka ochrona okaze si? niezb?dna.

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

dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie wi?cej ni2 500 osobogodzin bezpobredniej ochrony

fizycznej w obiektach Sl?sk!ego OW NFZ obj?tych niniejszym zambwieniem, poza ustaionymi
godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj^cego b?dzie

fakultatywne i b?dzie zaiezato od biez^cych potrzeb.
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Szczeg6[owe warunki i zasady wykonywania bezposredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia

technicznego okre§laj^ formularz opis przedmiotu zamdwienia oraz wzdr umowy.

111.3) TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Terminwykonaniazamowienia:

Usiuga b^d^ca przedmiotem zamdwienia winna byd dwiadczona w okresie od dnia 13.07.2020 r.

godz.8.00 (rozpocz^cie) do dnia 13.07.2021 r. godz.8.00 (zakortczenie).

Zastrzega si?, ze jezeli zawarcie umowy nast^pi pdzniej n\i dnia 13.07.2020 r., ustuga b^dzie

dwiadczona w okresie 12 mlesl^cy iicz^c od dnia zawarcia umowy. W taklej sytuacji Swladczenie

usiugl pierwszego dnia rozpocznie si^ o godz. 8.00, natomiast ostatniego dnia zakodciiy si^

0 godzinie 8.00. Ostatnim dniem obowiqzywania umowy (do godz. 8.00) b^dzie dzied, ktdry datq

odpowiada dnlowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacj^ art. 112 k.c., termin oznaczony

w mlesi^cach kodczy si^ z uptywem dnia, ktdry datq odpowiada poczqtkowemu dniowi terminu,

a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi^cu nie bylo - w ostatnim dniu tego mlesl^ca.

2. Miejsce wykonania zamowienia:

1) Katowice, ui. Kossutha 13 - wlasnodd NFZ,

2) Bielsko Biala, ul. Karpacka 24 (Deiegatura Sl^skiego OW NFZ) - obiekt wynajmowany,
3) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (Deiegatura Slqskiego OW NFZ) - wtasnodd NFZ,
4) Cz^stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (Deiegatura Sl^skiego OW NFZ) - wtasno^d NFZ,
5) Plekary Si^skie, ul. Tadeusza Kodciuszkl 22 (Deiegatura Sl^skiego OW NFZ) - obiekt

wynajmowany.

111.4)

1. Zamawiajqcy nie dopuszcza mo2Iiwodci skladania ofert cz^dciowych, co oznacza,

ie Wykonawca mo2e ztozyd tyiko jedn^ ofert^ na calodd zamdwienia.

2. ZamawiaJ^cy nie dopuszcza mozliwodci sktedania ofert wariantowych.

3. Zamawiajqcy nie przewiduje mo^liwosci udzielenia zamdwienia, o ktdrym mowa w art. 67 ust.1 pkt

6 pzp.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - waga kryterium 100%

V. TERMIN I MIEJSCE SKtADANIA I OTWARCIA OFERT

Termin skladania ofert: do dnia 21120 do godziny 12.00.
Miejsce skladania ofert: Sl^ski Oddzial Wojewddzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokdj nr 208A (II pi^tro).

Zamawlaj^cy informuje, Iz z uwagl na ogfoszony stan epidemii na obszarze Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz.U.2020, poz,491 ze zm.) oraz wprowadzone w zwiqzku z tym obostrzenia,

korespondencja przychodzqca do Slqskiego OW NFZ przed zarejestrowaniem poddawana jest

24-godzinnej kwarantannie. Wykonawca proszony jest o uwzgl^dnlenle ninlejszego przy

sktadanlu ofert.
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Otwarcie ofert odb^dzie si^ w dniu ?.Z*. o godzinie 12.30
pod adresem wskazanym wyzej, sala 5.2 (V pi^tro).
W zwi^zku z ogioszonym stanem epidemii na obszarze RP (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.),

transmisja z otwarcia ofert b^dzie dost^pna na oficjalnym kanale Slqskiego Oddzialu Wojewbdzkiego

NFZ, pod adresem: https://www.voutube.com/chaiinel/UCZbvmvIemiT-wkcA5Yi 57w

VI. TERWIIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwiqzanla ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si^ wraz z uptywem
terminu skladania ofert.

VII. FORMA SKLADANIA OFERT

Ofert^ nale2y zioiyd w formie pisemnej z zachowaniem zasad okre^ionych w SIWZ.

VIII. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU

Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzielenie zambwienia mog^ ubiegab si§ Wykonawcy, ktbrzy:
1) nie podlegajq wykiuczeniu;

2) spelniaj^ warunki udzialu w post^powaniu, o lie zostaly one okreSlone przez Zamawiaj^cego
w ogtoszeniu o zambwieniu.

Ad.1) Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp - niepodleqanle wvkluczeniu.

W stosunku do Wykonawcy nie mog^ zachodzib podstawy wykluczenia, o ktbrych mowa w art. 24
ust.1 pkt 12-pkt 23 pzp. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca sklada wraz
z ofert^ obwiadczenie o niepodleganlu wykluczenlu, o ktbrym mowa w pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ, zaS
w terminie 3 dni od dnia zamleszczenia na stronie internetowej Informacji, o ktbrej mowa w art. 86
ust.5 pzp, Wykonawca sklada rbwnlez oswiadczenie wskazane w pkt VI pkt 2 SIWZ.

Wykonawca, ktbry podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 I 14 oraz 16-20 pzp, mote
przedstawib dowody na to, te podj^te przez niego brodkl sq wystarczaj^ce do wykazania jego
rzetelnobci, w szczegblnosci udowodnic naprawienie szkody wyrz^dzonej przest^pstwem lub
przest^pstwem skarbowym, zadobbuczynienie pleni^zne za doznanq krzywd^ iub naprawienie
szkody, wyczerpuj^ce wyjabnienie stanu faktycznego oraz wspbtprac^ z organami bcigania oraz
podj^cie konkretnych brodkbw technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktbre s^ odpowiednie dia
zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidtowemu
post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, je2eli wobec Wykonawcy, b?dqcego
podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s^du zakaz ubiegania si? o udzielenie
zambwienia oraz nie upiynqt okreblony w tym wyroku okres obowi^zywania tego zakazu (art. 24 ust.8

pzp)-

Wykonawca, ktbry powoluje si? na zasoby innych podmiotbw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powoluje si? na ich zasoby, warunku
udziatu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmlotach w obwiadczeniu, o ktbrym mowa
w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

Zamawiaj^cy mo2e wykluczyb Wykonawc? na ka^dym etapie post?powania o udzielenie zambwienia.

1/
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Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonvch przez

Zamawiaiacego w oqtoszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ

a) Art. 22 ust. 1b pkt 1 pzp - warunek udzialu w postepowaniu dotyczqcy kompetencji lub

uprawnieh do prowadzenla dziatalno^ci zawodowej.

Wykonawca winien wykazat posiadanie uprawnieO do prowadzenia dzialalnoSci zawodowej

polegaj^cej na Swiadczeniu usiug ochrony os6b i mienia.

W celu wykazania spetnienia warunku udziatu w postepowaniu dotycz^cego uprawnienla

do prowadzenia dzialalno6ci zawodowej, Wykonawca skiada o^wiadczenle o spefnianiu ww. warunku

(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanle Zamawlaj^cego dokument, o ktdrym mowa w pkt VI

pkt 3 lit.a SIWZ.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochrpnie os6b i mienia (Dz.U.2018.ppz. 2142

ze zm.), podjecle dzialalnoScI gospodarczej w zakresie usiug ochrony os6b I mienia wymaga

uzyskania koncesji, okreSiajqcej zakres i formy prowadzenia tych uslug.

Skorzystanie z zasobbw innego podmiotu nie jest motliwe w zakresie wymagaj^cym koncesji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, koncesji nie wymaga dzlatalnobb gospodarcza w zakresie,

0 ktbrym mowa w art. 3 pkt 2 (zabezpieczenle techniczne), jezeli nie dotyczy obszarbw, obiektbw

1 urzqdzert okreSlonych w art. 5 ust. 5 cyt. ustawy.

b) Art. 22 ust.1 b pkt 2 pzp - warunek udziatu w postepowaniu dotyczqcy sytuacjl ekonomlcznej

i finansowej.

1) Sytuacja ekonomiczna - Wykonawca winien wykazab, 12 jest ubezpieczony od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnobci zwi^zanej z przedmiotem zambwienia (ochrona osbb

i mienia) na sume gwarancyjn^ nie nizszc| niz 1 000 000,00 ztotych.

W celu wykazania spelnienia warunku udziatu w postppowaniu dotycz^cego sytuacjl ekonomicznej,

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

wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktbrym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ.

2) Sytuacja finansowa - Wykonawca winien wykazab posiadanie brodkbw finansowych w wysokobci

CO najmnie] 200 000,00 ztotych lub zdolnobci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz

200 000,00 ztotych, w okresle nie wczebniejszym niz 1 miesiqc przed upiywem terminu sktadania

ofert.

W celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu dotycz^cego sytuacjl finansowej,

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

wezwanie Zamawiajqcego dokument, o ktbrym mowa w pkt VI pkt 3 lite SIWZ.

c) Art. 22 ust.1 b pkt 3 dzd - warunek udziatu w postepowaniu dotyczqcy zdoinosci techniczne]

i zawodowej.

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

potrzeb udziatu grupy interwencyjnej w kazdej lokalizacjl objetej ochronq, czyli w sumie

Wykonawca winien dysponowab co najmniej piecioma (5) samochodami dpstepnymi
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Wykonawcy w celu wykonania zamdwienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.

W celu wykazania speinienia warunku udzialu w post^powaniu dotycz^cego zdolnoSci technicznej,
Wykonawca sktada oSwiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na
wezwanie Zamawlaj^cego dokument, o kt6rym mowa w pkt VI pkt 3 lit. d SIWZ.

2) Zdolnosc zawodowa - Wykonawca winlen spelni6 warunek dotycz^cy zdolno^cl zawodowej
polegaj^cy na naleZytym wykonaniu, a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ciqglych rdwnleZ
wykonywaniu, w okresie ostatnlch 3 lat przed upiywem terminu sktadania ofert, a je^ell okres
prowadzenia dzlalalno6ci jest kr6tszy - w tym okresie, pizynajmniej trzech (3) usiug
bezpo^rednlej ochrony fizycznej state] wykonanych lub wykonywanych.

Pod poj^ciem wykonana usfuga naleZy rozumied zamdwienie polegajqce na sprawpwaniu
bezpo6redniej ochrony fizycznej staiej o warto^ci nie mnlejszej ni^ 500 000,00 (pipdset tysi^cy) ztotych
brutto, zreailzowane (wykonane), tj. zakortczone przez Wykonawcp.
Pod pojpciem wykonywana usiuga nale2y rozumie6 zam6wienle polegaj^ce na sprawowaniu
bezpoSrednlej ochrony fizycznej state], ktbrego pewna czp66 o warto6ci nie mnlejszej niz 500 000,00
(pl^6set tyslpcy) ztotych brutto, zostatajuZ zreaiizowana (wykonana) przez Wykonawcp.

UWAGAI PrzynajmnieJ jedna z wykazanych ustug spetniajqcych wymogi ww. definicji winna
dotyczyc usfuqi bezposredniel ochrony fizvoznei state! budvnku biuroweqo.

Pod pojpciem budvnek biurowv nalezy rozumied budynek wykorzystywany jako miejsce pracy die
dziatalnoScI blura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bank6w,
urz^d6w pocztowych, urz^d6w miejsklch, gminnych, ministerstw, Itp. lokall admlnistracyjnych; budynki
centrbw konferencyjnych I kongresbw, s^d6w i parlamentow (deflnlcja budynku blurowego wg

rozporz^dzenla Rady Ministrbw z dnia 30 grudnla 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacjl Obiektdw
Budowlanych »PKOB«, Dz.U.1999.112.1316 ze zm.).

Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamleszcza w formularzu wykaz ustug
wraz z podanlem Ich wartoScI, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktbrych ustuga

zostata wykonana, oraz zat^czenlem dowodbw okreSlajqcych, czy te ustugi zostaty wykonane lub s^
wykonywane naleZycie.

W celu wykazania speinienia warunku udzlatu w post^powaniu dotycz^cego zdolnoScI zawodowej
(posiadania wymaganego do^wladczenla), a opisanego powyzej, Wykonawca sktada o^wiadczenie
0 speinianlu ww, warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawlaj^cego
dokumenty, o ktbrych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i llt.f SIWZ.

UWAGA!

»Wykonanie lub wykonywanie kaZdej wykazanej usiugl musi zosta6 poparte dowodem, ze ustuga
zostata wykonana lub jest wykonywana naleZycle.

»lnformacje podane w formularzu wykaz ustug nie mogq by6 sprzeczne z informacjami wynlkaj^cyml
z dpkumentbw potwierdzajqcych naleZyte wykonanle (wykonywanie) ustug.

»Podajqc w formularzu wykaz ustug dat^ wykonania, Wykonawca wskazuje dzieh, miesi^c I rok
wykonania (zakohczenia) ustugi; w przypadku ustugi wykonywane] (nadal realizowanej) - Wykonawca
wskazuje dzleh, missive I rok wykonania (zakohczenia) zreailzowane] juZ czpsci ustugi
z zaznaczenlem, iz jest to ustuga nadal reallzowana. .

»Podaj^c w formularzu wykaz ustug wartosc, Wykonawca:

- w przypadku ustugi wykonane] - wplsuje kwotp brutto w ztotych za cato66 wykonane] ustugi, za6
- w przypadku ustugi wykonywane] (nadal realizowanej) - Wykonawca wplsuje zarbwno kwotp brutto
w ztotych za zrealizowan^ juZ w ramach cato^ czp66 ustugi oraz kwot^ brutto w ztotych stanowi^c^
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wartoS6 catej usiugi.

»Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanych przez Wykonawc^ zambwiert byiby szerszy

(np. obejmowafby rbwnie^ inne ustugi lub inny rodzaj zambwienia, np. dpstawy czy inne us^ugi),

Wykonawca winien wyodr^bnib i podab dane dotyczqce usiugi ochrony mienia, stosownie do

wskazbwek opisanych w niniejszym punkcie SIWZ. W przypadku podawania wartobci Wykonawca

winien wpisab zarbwno kwotp brutto stanowiqc^ wartobb catego zambwienia, jak i.wartobb brutto

same] usiugi ochrony mienia.

»Wykonawca w formularzu wykaz usiug podaje podmiot, na rzecz ktbrego usiuga zostala wykonana

lub jest nadal wykonywana, wskazujqc jego nazwp 1 adres.

»Podstawy wykluczenia z postppowania, warunki udzialu w postppowaniu, wymagania dotycz^ce

obwiadczeh, dokumentbw, poleganle na zdolnobciach technicznych lub sytuacji finansowej lub

ekonomlcznej innego podmiotu/bw, zasady dotycz^ce Wykonawcbw wspblnie ubiegajqcych sl^

o udzielenie zambwienia okrebla szczegblowo SIWZ.

IX.WADIUM

Zamawiajqcy zqda wnieslenia wadium w wysokobcl: 15 000,00 ziotych (slownie: pl^tna^cie tysi^cy
00/100 ziotych). Zasady zwl^zane z wadlum okrebla SIWZ.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust 1 pzp mo2e w niniejszym post^pdwaniu najpierw
dokonad oceny ofert, a nastgpnie zbadad, czy' Wykonawca, ktdrego dferta zostafa oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spefnia warunki udziafu w post^powaniu.
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