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OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU NA USLUG^ SPOLECZNA

O WARTOSCI MNIEJSZEJ NIZ 750 OOP EURO
I. ZAMAWIAJACY
1.1) NAZWA I ADRES:

Narodowy Fundusz Zdrowia - 6lqski Oddzial Wojewodzki
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.pi

adres strcny internetowej: www.nfz-katowice.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ>\CEGO: podmiot prawa publicznego.

II. TRYBUDZIELENIA ZAMOWIENIA

Zamowienie udzielane jest w trybie art. 138o ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien
pubiicznycti z uwzgl^dnieniem zasad okreslonych w Specyfikacji istotnycti Warunkbw Zamowienia
(SIWZ).
Adres internetowv. pod ktorvm dostepna iestSIWZ: www.nfz-katowice.pl.

SIWZ okresia szczegbtowe zasady zwi^zane z przedmiotowym zamowieniem, w tym dopuszczalne
zmiany tresci umowy.

III. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

111.1) NAZWA NADANA ZAMOWIENIU:

Ochrona obiektow Sl^skiego Oddzlatu Wojewodzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
111.2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA ORAZ OKRESLENIE WIELKOSCI LUB ZAKRESU
ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest catpdobowa ochrona obiektow (w tym budynki, teren, mienie)
eksploatowanych przez Slqski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie
z zasadami i warunkami okreslonymi w SIWZ.

kod Wspolneqo Siownika Zamowien (CPV): 79.70.00.00-1 usiugi detektywistyczne i ochroniarskie,
79.71.00.00-4 ustugi ochroniarskie; 79.71.50.00-9 ustugi patrolowe; 79.71.10.00-1 ustugi nadzoru przy
uzyciu alarmu.

Rodzaj zamowienia: ustuga spoteczna
Ustuaa 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 obiektow Delegatur Slqskiego OW NFZ w formie poiegaj^cej na statym dozorze sygnaiow przesytanych, gromadzonych i przetwarzanych
w elektrohicznych urz^dzeniach i systemach alarmowych (monitoring) oraz
b) w formie zabezpieczenia technicznego polegaj^cego na eksploatacji, konserwacji i naprawach
w miejscach zainstalowania elektronicznych urzqdzeh i systemow alarmowych (w tym systemow
telewizji przemysiowej - CCTV oraz systemow sygnalizacji wiamania i napadu - SSWiN)
sygnalizujqcych zagrozenie chronionych osob i mienia.
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»W obiekcie 6l^skiego OW NFZ w Katowicach przy ul. Kossutha 13 ochrona b^dzie prowadzona
w sposob ciqgly 24h na dob? w systemie dwuzmianowym (I zmiana -12h: II zmiana -12h).

»W Delegaturach Sl?skiego OW NFZ (Bielsko-Biala, Rybnik, Cz?stochowa, Piekary 6l?skie) w dni
robocze b?dzie prowadzona ochrona fizyczna przez 12h na dob? (od godz.7.00 do godz.l9.00) oraz
monitoring elektroniczny .przez ^aozostale 12h na dob? (od godz.19.0G do godz.7.0G). W dni wolne
od pracy monitoring eiektroniczny b?dzie prowadzony 24h na dob?.
Monitoring elektroniczny Deiegatur b?dzie miat miejsce w godz. od 19.GG do 7.GG w dni robocze,
a w dni wolne od pracy - przez cat? dob?.

»W okresie realizacji zamowienia (umowy) w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia
przedmiotu ochrony (w danej lokalizacji) Wykonawca winien zapewnic udziat grupy interwencyjnej
w liczbie min. 2 osoby. Maksymalny czas reakcji grupy interwencyjnej wynosi 25 minut od chwili
otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwili otrzymania sygnatu o zagrozeniu z systemu
sygnalizacji wtamania i napadu.

»W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca winien zapewnic wzmocnienie ochrony

w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach
w przypadkach pojawienia si? trudno^ci w utrzymaniu porz?dku publicznego na terenie chronionym.
Zwi?kszenie liczby pracownikow ochrony fizycznej nast?pi w ci?gu maksymalnie 15G minut od chwili
otrzymania wezwania telefonicznego.

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

sygnatu o zagrozeniu z SSWiN do utrzymania posterunku po uptywie 1 godziny od przybycia grupy
interwencyjnej, na zasadach okreslonych we wzorze umowy (maksymalnie 2GG roboczogodzin), jezeli
taka ochrona okaze si? niezb?dna.

»W okresie realizacji zamowienia (umowy) Wykonawca zobowi?zuje si? zapewnic Zamawiaj?cemu
dodatkowo - na jego wniosek - w sumie nie wi?cej niz 5GG osobogodzin bezposredniej ochrony

fizycznej w obiektach §l?skiego OW NFZ obj?tych niniejszym zamowieniem, poza ustaionymi
godzinami sprawowania ochrony fizycznej. Wykorzystanie tych godzin przez Zamawiaj?cego b?dzie
fakultatywne i b?dzie zalezato od biez?cych potrzeb.

Szczegotowe warunki i zasady wykonywania bezposredniej ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia
technicznego okreslaj? formularz opis przedmiotu zamowienia oraz wzor umowy.
111.3) TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMOWIENIA
1. Termin wykonania zamowienia:

Ustuga b?d?ca przedmiotem zamowienia winna bye swiadczona w okresie od dnia 13.G7.2G19 r.
godz.S.GG (rozpocz?cie) do dnia 13.G7.2G20 r. godz.S.OG (zakohczenie).
Zastrzega si?, ze jezeli zawarcie umowy nastqpi pozniej niz dnia 13.G7.2G19 r., ustuga b?dzie
swiadczona w okresie 12 miesi?cy licz?c od dnia zawarcia umowy. W takiej sytuacji swiadczenie
ustugi pierwszego dnia rozpocznie si? o godz. 8.GG, natomiast ostatniego dnia zakohczy si?
o godzinie 8.GG. Ostatnim dniem obowi?zywania umowy (do godz. 8.00) b?dzie dzieh, ktory dat?
odpowiada dniowi zawarcia umowy. Zgodnie z regulacj? art. 112 k.c., termin oznaczony
w miesi?cach kohczy si? z uptywem dnia, ktory dat? odpowiada pocz?tkowemu dniowi terminu,
a gdyby takiego dnia w ostatnim miesi?cu nie byto - w ostatnim dniu tego miesi?ca.

Nr sprawy: WAG-II.261.53.2019

Nr zamowienia; 8/us/2019

2. Miejsce wykonania zamowienia:
1) Katowice, ui. Kossutha 13-wtasnosc NFZ,

2) Bielsko Biata, ul. Karpacka 24(Delegatura 6lqskiego OW NFZ)- obiekt wynajmowany,
3) Rybnik, ul. 3 Maja 29 (Delegatura Sl^skiego OW NFZ)- wtasnosc NFZ,
4) Cz?stochowa, ul. Czartoryskiego 28 (Delegatura Slqskiego OW NFZ)- wiasnosc NFZ,
5) Piekary Sl^skie, ul. Tadeusza Kosciuszki 22 (Delegatura Sl^skiego OW NFZ) - obiekt
wynajmowany.
III.4)
1. Zamawiaj^cy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cz^sciowych.
2. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skiadania ofert wariantowych.
3. Zamawiajqcy nie przewidlije mozliwosci udzieienia zamowienia, o ktorym mowa w art. 67 ust.1 pkt
6 pzp.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena - waga kryterium 100%

V. TERMIN I MIEJSCE SKLADANIA OFERT

Termin skiadania ofert: do dnia

D "i '• OB ?niQ

do godziny 11.00.

Miejsce sktadania ofert: Si^ski Oddziat Wojewodzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
ui. Kossutha 13, 40-844 Katowice, pokoj nr 208A (II pi?tro).
VI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Termin zwi^zania ofertq wynosi 60 dni. Bieg terminu zwiqzania ofertq rozpoczyna si? wraz z uptywem
termin u sktadania ofert.

VII. FORMA SKLADANIA OFERT

Ofert? nalezy ziozyc w formie pisemnej z zachowaniem zasad okreslonych w SIWZ.
VIII. WARUNKI UDZIALU W POST^POWANIU

Zgodnie z art. 22 ust.1 pzp o udzieienie zamowienia mog? ubiegac si? Wykonawcy, ktorzy:
1) niepodlegaj?wykiuczeniu;

2) speiniaj? warunki udziatu w post?powaniu, o iie zostaiy one okresione przez Zamawiaj?cego
w ogioszeniu o zamowieniu.

Ad.1) Art. 22 ust.1 pkt 1 pzp - niepcdleqanie wvkluczeniu.
W stosunku do Wykonawcy nie mog? zachodzic podstawy wykiuczenia, o ktorych mowa w art. 24
ust.1 pkt 12-pkt 23 pzp. W ceiu wykazania braku podstaw do wykiuczenia Wykonawca sktada wraz
z ofert? oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, o ktorym mowa w pkt Vi pkt 1 ppkt 1 SiWZ, zas
w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86
ust.5 pzp, Wykonawca skiada rowniez oswiadczenie wskazane w pkt Vi pkt 2 SIWZ.
Wykonawca, ktory podiega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 pzp, moze
przedstawic dowody na to, ze podj?te przez niego srodki s? wystarczaj?ce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegoinosci udowodnic naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub
przest?pstwem skarbowym, zadoscuczynienie pieni?zne za doznan? krzywd? lub naprawienie
szkody, wyczerpujqce wyjasnienie stanu faktycznego oraz wspolprac? z organami scigania oraz
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podj^cie konkretnych srodkow technicznych, organizacyjnych i kadrowych, ktore

odpowiednie dia

zapobiegania dalszym przest^pstwom lub przest^pstwom skarbowym lub nieprawidiowemu
post^powaniu wykonawcy. Zdania pierwszego nie stosuje si?, jezeli wobec Wykonawcy, b?d?cego
podmlotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si? o udzieienie
zamowienia oraz nie uptyn?t okresiony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu (art. 24 ust.8
pzp).

Wykonawca, ktory powotuje si? na zasoby innych podmiotow, w ceiu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spelniania, w zakresie, w jakim powotuje si? na ich zasoby, warunku
udziatu w post?powaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oswiadczeniu, o ktorym mowa
w art. 25a ust.1 pkt 1 pzp (por. art. 25a ust.3 pkt 2 pzp).

Zamawiaj?cy moze wykluczyc Wykonawc? na kazdym etapie post?powania o udzieienie zamowienia.

Ad.2) Art. 22 ust.1 pkt 2 pzp - spelnianie warunkow udziatu w postepowaniu okreslonvch przez
Zamawiaiaceqo w oqloszeniu o zamowieniu oraz ninieiszei SIWZ

a) Art. 22 ust. 1b pkt 1 pzp - warunek udziatu w post?powanlu dotyczqcy kompetencj! lub
uprawnieh do prowadzenia dziatalnosci zawodowej.
Wykonawca winien wykazac posiadanie uprawnien do prowadzenia dziatalnosci zawodowej
polegaj?cej
na swiadczeniu ustug ochrony os6b i mienia.
W ceiu wykazania speinienia warunku udziatu w post?powaniu dotycz?cego uprawnienia do
prowadzenia dziatalnosci zawodowej, Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnianiu ww. warunku
(patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI
pkt 3 lita SIWZ.

Zgodnie z art. 15 ust.1 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osob i mienia (Dz.U.2018.poz. 2142.),
podj?cie dziatalnosci gospodarczej w zakresie ustug octirony osob i mienia wymaga uzyskania
koncesji, okreslaj^cej zakres i formy prowadzenia tych ustug.
Skorzvstanie z zasobow inneqo podmiotu nie lest mozliwe w zakresie wvmaqaiacvm koncesii.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 cyt. ustawy, koncesji nie wymaga dziatainosc gospodarcza w zakresie,
0 ktorym mowa w art. 3 pkt 2 (zabezpieczenie techniczne), jezeli nie dotyczy obszarow, obiektow i
urz?,dzeh okreslonych w art. 5 ust. 5 cyt. ustawy.
b) Art. 22 ust.1 b pkt 2 pzp - warunek udziatu w post?powaniu dotyczeicy sytuacji ekonomicznej
i finansowej.

1) Sytuacja ekonomiczna - Wykonawca winien wykazac, iz jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwi?zanej z przedmiotem zamowienia (ochrona osob
i mienia) na sum? gwarancyjn? nie nizszq niz 1 000 000,00 ztotych.

W ceiu wykazania spetnienia warunku udziatu w post?powaniu dotyczqcego sytuacji ekonomicznej,
Wykonawca sktada oswiadczenie o spetnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na
wezwanie Zamawiajqcego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit.b SIWZ.
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2) Sytuacja finansowa - Wykonawca winien wykazac posiadanie srodkow finansowych w wysokosci
CO najmniej 200 000,00 ztotych lub zdolnosci kredytowej na poziomie nie mniejszym niz 200
000,00 ztotych, w okresie nie wczesniejszym niz 1 miesi^c przed uplywem terminu skladania
ofert.

W celu wykazania speJnienia warunku udzialu w post^powaniu dotyczqcego sytuacji finansowej,
Wykonawca sklada oswiadczenie o speinianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SiWZ), a na
wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 llt.c SIWZ.

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

1) Zdolnosc technjczna - Wykonawca winien wykazac, ze dysponuje co najmniej 1 samochodem dia
potrzeb udziatu grupy interwencyjnej w kazdej lokalizacji obj^tej ochron^, czyli w sumie
Wykonawca winien dysponowac co najmniej pi^cioma (5) samochodami dost^pnymi
Wykonawcy w celu wykonania zamowienia wraz z informacj^ o podstawie do dysponowania tymi
zasobami.

W celu wykazania spetnienia warunku udziaiu w post^powaniu dotyczqcego zdolnosci technicznej,
Wykonawca sktada oswiadczenie o spelnianiu ww. warunku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na
wezwanie Zamawiaj^cego dokument, o ktorym mowa w pkt VI pkt 3 lit. d SIWZ.
2) Zdolnosc zawodowa - Wykonawca winien spetnic warunek dotycz^cy zdolnosci zawodowej
polegajqcy

na nalezytym wykonaniu, a w przypadku swiadczen okresowych lub ci^gtych rowniez
wykonywaniu, w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, przynajmniej trzech (3) ustug
bezpo^redniej ochrony fizycznej statej wykonanych lub wykonywanych.

Pod poj^clem wykonana usfuga nalezy rozumiec zamowienie polegaj^ce na sprawowaniu
bezposredniej ochrony fizycznej stalej o warto§ci nie mniejszej niz 500 000,00 (pi^cset tysi^cy) ztotych
brutto, zrealizowane (wykonane), tj. zakohczone przez Wykonawcy.
Pod poj^ciem wykonywana usfuga nalezy rozumiec zamowienie polegajqce na sprawowaniu
bezposredniej ochrony fizycznej statej, ktorego pewna cz^sc o wartosci nie mniejszej niz 500 000,00
(pi^cset tysi^cy) ztotych brutto, zostata juz zrealizowana (wykonana) przez Wykonawcy.
UWAGA! Przynajmniej jedna z wykazanych ustug spetniajqcych wymogi ww. definicji winna
dotyczyc ustuqi bezposredniej ochronv fizvcznei statej budvnku bluroweqc.

Pod poj^ciem budvnek biurowv nalezy rozumiec budynek wykorzystywany jako miejsce pracy dIa
dziatalnosci biura, sekretariatu lub innych o charakterze administracyjnym, np.: budynki bankow,
urz^dow pocztowych, urz^dow miejskich, gminnych, ministerstw, itp. lokali administracyjnych; budynki
centrow konferencyjnych i kongresow, sqdow i parlamentow (definicja budynku biurowego wg
rozporz^dzenia Rady Ministrow z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektow
Budowlanych (PKOB), Dz.U.1999.112.1316 ze zm.).

Wykaz ustug wykonanych lub wykonywanych Wykonawca zamieszcza w formujarzu wykaz ustug
wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych ustuga
zostata wykonana, oraz zatqczeniem dowodow okreslajqcych, czy te ustugi zostaty wykonane lub sq
wykonywane nalezycie.
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W celu wykazania speinienia wamnku udziaiu w post^powaniu dotyczqcego zdolnosci zawodowej
(posiadania wymaganego doswiadczenia), a opisanego powyzej, Wykonawca sklada oswiadczenie
0 spetnianiu ww. wamnku (patrz pkt VI pkt 1 ppkt 1 SIWZ), a na wezwanie Zamawiaj^cego
dokumenty, o ktorych mowa w pkt VI pkt 3 lit.e i lit.f SIWZ.
UWAGA!

»Wykonanie lub wykonywanie kazdej wykazanej ustugi musi zostac poparte dowodem, ze ustuga
zostata wykonana lub jest wykonywana nalezycie.
»lnformacje podane w formularzu wykaz ustug nie mogq bye sprzeczne z informacjami wynikajqcymi
z dokumentow po^ierdzajqcych nalezyte wykonanie (wykonywanie) ustug.
»Podajqc w formularzu wykaz ustug dat? wykonania, Wykonawca wskazuje dzien, miesiqc i rok
wykonania (zakonczenia) ustugi; w przypadku ustugi wykonywanej(nadai reaiizowanej)- Wykonawca
wskazuje dzien, miesi^c i rok wykonania (zakonczenia) zreaiizowanej juz cz^sci ustugi
z zaznaczeniem, iz jest to ustuga nadai reaiizowana.
»Podaj^c w formularzu wykaz ustug wartosc, Wykonawca:
- w przypadku ustugi wykonanej - wpisuje kwot? brutto w ztotycti za catosd wykonanej ustugi, zas
- w przypadku ustugi wykonywanej (nadai reaiizowanej) - Wykonawca wpisuje zarowno kwot? brutto
w ztotycti za zreaiizowanq juz w ramach catosci cz^sc ustugi oraz kwot? brutto w ztotych stanowi^cq
wartosc catej ustugi.
»Jezeli zakres przedmiotowy wykazywanycti przez Wykonawc? zamowieii bytby szerszy
(np. obejmowatby rowniez inne ustugi iub inny rodzaj zamowienia, np. dostawy czy inne ustugi),
Wykonawca winien wyodr^bnic i podac dane dotyczqce ustugi octirony mienia, stosownie do
wskazowek opisanycfi w niniejszym punkcie SiWZ. W przypadku podawania wartosci Wykonawca
winien wpisac zarowno kwot§ brutto stanowi^c^ wartosc catego zamowienia, jak i wartosc brutto
samej ustugi octirony mienia.
»Wykonawca w formularzu wykaz ustug podaje podmiot, na rzecz ktorego ustuga zostata wykonana
lub jest nadai wykonywana, wskazuj^c jego nazw? i adres.

»Podstawy wykluczenia z post^powania, warunki udziatu w post^powaniu, wymagania dotycz^ce
oswiadczen, dokumentow, poleganie na zdolnosciacfi tectinicznycfi lub sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innego podmiotu/ow, zasady dotycz^ce Wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si?
0 udzieienie zamowienia okresia szczegotowo SIWZ.

IX.WADIUM

Zamawiaj^cy z^da wniesienia wadium w wysokosci: 15.000,00 ztotych (stownie: pi?tnascie tysi?cy
00/100 ztotych). Zasady zwi^zane z wadium okresia SIWZ.

Zamawiajqcy zastrzega, iz zgodnie z art. 24aa ust.1 pzp moze w niniejszym postppowaniu najpierw
dokonac oceny ofert, a nastgpnie zbadac, czy Wykonawca, ktorego oferta zostala oceniona Jako
najkorzystniejsza, nie podiega wykluczeniu oraz speinia warunki udziaiu w post§powaniu.
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