
Proszowice:  Świadczenie  usług  w  zakresie  ochrony  osób  i  mienia  w  Samodzielnym 
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Numer  ogłoszenia:  397568  -  2010;  data  zamieszczenia:  06.12.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej , ul. Kopernika 
13, 32-100 Proszowice, woj. małopolskie, tel. 012 3865105, faks 012 3865258.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz.proszowice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 
ochrony osób i mienia w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w 
Proszowicach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 
zamówienia jest bezpośrednia, stała, dwudziestoczterogodzinna ochrona fizyczna, dozór 
mienia, obsługa portierni w Proszowicach przez licencjonowanych pracowników ochrony. 
Codzienna, całodobowa ochrona obejmuje: 1. pełną znajomość zadań na wyznaczonym 
posterunku, 2. wykonywanie zadań zgodnie z przepisami, 3. monitorowanie lokalnych 
systemów alarmowych, 4. utrzymanie ładu, porządku i dyscypliny na wyznaczonym 
posterunku oraz utrzymanie w należytym stanie przydzielonego sprzętu, 5. przestrzeganie 
zasad należytego zachowania podczas pełnienia czynności na posterunku, 6. niezwłoczne 
powiadomienie kierownictwa oraz odpowiednich służb o zdarzeniach nadzwyczajnych oraz 
podjęcie zadań zmierzających do zminimalizowania strat i zabezpieczenia śladów, 7. 
obserwacja ruchu w rejonie bramy głównej oraz pobieranie na rzecz tut. SP ZOZ opłat za 
wjazd na teren zakładu 8. kontrola ruchu osobowego, samochodowego, towarowego 9. 
interwencja w stosunku do osób naruszających prawo i porządek 10. uniemożliwienie wejścia 
lub wjazdu na teren Szpitala osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 
11. systematyczne dokonywanie obchodów w celu właściwej ochrony obiektu i mienia 12. 
sprawdzanie zabezpieczeń pomieszczeń oraz pomieszczeń administracji po godzinach pracy, 
stanu ogrodzenia i oświetlenia, 13. obsługę portierni, wydawanie kluczy oraz prowadzenie 
ewidencji wydawania i zwrotu kluczy, 14. prowadzenie właściwej dokumentacji (książki 
służby) 15. zapobieganie kradzieży i niszczeniu mienia, 16. zgłaszanie kierownictwu 
zauważonych w czasie pełnienia obowiązków usterek, 17. wykonywanie doraźnych zadań 
powierzonych przez kierownictwo zakładu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 
miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium



III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi posiadać koncesję na wykonywanie działalności 
gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia realizowanych w formie 
bezpośredniej ochrony. Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na 
podstawie oświadczenia określonego w pkt. III. 6. a) i dokumentu określonego 
w pkt. III. 6. b) ogłoszenia, wymaganego do załączenia przez Wykonawcę do 
oferty.

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert co najmniej 2 usługi polegające na 
świadczeniu usług w zakresie ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia tego 
warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia określonego w pkt. III. 
6. a) i dokumentu określonego w pkt. III. 5. 1) i 2) ogłoszenia, wymaganego do 
załączenia przez Wykonawcę do oferty.

• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami 
posiadającymi licencje w zakresie ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia 
tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia określo0nego w 
pkt. III. 6. a) i dokumentu określonego w pkt. III.5. 3) i 4) ogłoszenia, 
wymaganego do załączenia przez Wykonawcę do oferty.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 4 osobami 
posiadającymi licencje w zakresie ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia 
tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia określonego w pkt. 
III. 6. a) i dokumentu określonego w pkt. III.5. 3) i 4) ogłoszenia, wymaganego 
do załączenia przez Wykonawcę do oferty.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

• Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia 
na sumę ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 1.000 000,00 zł. 
Ocena spełnienia tego warunku dokonana będzie na podstawie oświadczenia 
określonego w pkt. III. 6. a) i dokumentu określonego w pkt. III.6. c) 
ogłoszenia, wymaganego do załączenia przez Wykonawcę do oferty.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY



• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis  z  właściwego  rejestru,  jeżeli  odrębne  przepisy  wymagają 
wpisu  do  rejestru,  w  celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w 
oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 
ustawy 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej  niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania  wniosków o 
dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo 
składania ofert 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 
DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 
WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

• inne dokumenty
1  )  wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych 
również  wykonywanych,  usług  (minimum 2 usługi)  w zakresie  ochrony osób i 
mienia  w okresie  ostatnich  trzech lat  przed upływem terminu składania ofert,  a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem ich 
wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  podpisany  przez  osoby 
upoważnione,  2)  co  najmniej  2  dokumenty  (referencje,  listy  referencyjne  lub 
dokumenty  o  podobnym  charakterze),  potwierdzające  że  usługi  wykazane  w 
wykazie,  o  którym  mowa  w  pkt  1),  zostały  wykonane  lub  są  wykonywane 
należycie, 3) wykaz osób , które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 
szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  wraz  z  informacjami  na 
temat  ich  kwalifikacji  zawodowych  (licencje),  oraz  informacją  o  podstawie  do 
dysponowania tymi osobami, 4) oświadczenie Wykonawcy,  że osoby które będą 
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  posiadają  wymagane  uprawnienia 
[licencje],

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu b) koncesja na 
wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usługi ochrony osób i mienia 
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony, c ) opłacona polisa lub inny dokument 
ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, suma 



gwarancyjna nie mniejsza niż 1.000 000,00zł, (polisa winna być ważna w okresie 
obowiązywania umowy)

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień niniejszej Umowy w celu 
dostosowania jej do aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.spzoz.proszowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Dział 
Zamówień Publicznych Cena SIWZ - 10 zł + VAT..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 14.12.2010 godzina 11:30, miejsce: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 
ul. Kopernika 13 32-100 Proszowice Budynek Główny, Sekretariat Dyrekcji, Ip..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 
ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


