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                                                                                          Kraków, dnia 8.08.2016 r.

S P E C Y F I K A C J A

I S T O T N Y C H  W A R U N K Ó W  Z A M Ó W I E N I A

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonym przez
Szpital Specjalistyczny im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66 

na

„Świadczenie usług całodobowego dozoru na terenie szpitala”

(ZP 25/2016)

Podstawa prawna:
Postępowanie prowadzone jest  w  trybie i na zasadach określonych w:
- ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze 
zm.), zwanej dalej „ustawą”,
- ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014, poz. 121 z późn. zm.).
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I .   ZAMAWIAJĄCY

Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie,
os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, REGON: 000630161, NIP: 678-26-80-028, 
adres  poczty  elektronicznej  kancelaria@zeromski-szpital.pl,       
s trona internetowa: www.zeromski-szpital.pl 

II .   TRYB POSTĘPOWANIA

Przetarg nieograniczony poniżej kwoty wartości zamówienia określonej w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy.

III .  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV: 79.71.00.00-4

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze terenu Szpitala wraz
z dostawą, uruchomieniem i  montażem wideodomofonów i domofonu w terminie max. 21 dni roboczych  od
daty  podpisania  umowy  o  świadczenie  usług.  Zamontowane  urządzenia  po  zakończeniu  umowy  staną  się
własnością Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do serwisowania tych urządzeń przez czas trwania
umowy.  Sposób  montażu  i  trasę  instalacji  zasilających  urządzenia  Wykonawca  uzgodni  z  wyznaczonym
pracownikiem  Działu Technicznego Szpitala.  Usługa stanowiąca podmiot zamówienia będzie wykonywana w
czasie trwania umowy przez 7 dni w tygodniu,  przez pracowników Wykonawcy .

2. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia usług dozoru, które będą
wykorzystane wyłącznie na cele związane z ich świadczeniem.  Zamawiający odda w najem pomieszczenia o
łącznej powierzchni użytkowej 39,03 m2 usytuowane:
 1   Portiernia I piętro – Pawilon C
 2   Portiernia Oddziału Obserwacyjno – Zakaźnego parter – Pawilon G
 3   Portiernia R przy bramie wjazdowej dla karetek
Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  ponoszenia  kosztów  eksploatacyjnych  dotyczących  pomieszczeń
przeznaczonych do zorganizowania usług dozoru, oraz kosztów za korzystanie z  wyposażenia Zamawiającego
usytuowanego w  wynajmowanych pomieszczeniach. 

3. Teren zewnętrzny, na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha.

4.  Wykonawca  musi  posiadać  aktualną  koncesję  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  na  prowadzenie
działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 

5.  Wykonawca  w  celu  realizacji  usługi,  stosownie  do  at.  29  ust.  3  a  ustawy  wymaga  zatrudnienia  przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, w sposób określony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) .

6.  Szczegółowy  opis  przedmiotu  zamówienia  w  szczególności  wykaz  obiektów, pomieszczeń  i  terenu  na
zewnątrz szpitala oraz zakres obowiązków strażników i strażników nocnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 

7. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca był zakładem pracy chronionej w rozumieniu ustawy o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 t.j. ze
zm.).  W  przypadku  zaoferowania  przez  Wykonawcę  możliwości  odpisu  przez  Zamawiającego  składki  na
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), Wykonawca zobowiązany będzie przez
cały okres obowiązywania umowy do przedkładania w terminie 3 dni od otrzymania wynagrodzenia za usługi w
danym miesiącu kalendarzowym, zaświadczeń pozwalających  Zamawiającemu na obniżenie za dany miesiąc
składek na PFRON o zadeklarowaną w ofercie kwotę.
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Zamawiający nie dopuszcza  składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty wariantowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie  przewiduje stosowanie aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje stosowania dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
Wykonawca może złożyć tylko 1 ofertę.

Zamawiający, zgodnie z art. 36 a ust. 2 ustawy, zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę 
usług całodobowego dozoru w Szpitalu Specjalistycznym im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

IV.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: 24 miesięcy od dnia podpisania umowy.

V.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ     
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA

1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 
ustawy którzy: 
1/ nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy;
2/ spełniają warunki udziału.
A. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy: 
12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do
negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia; 
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: 
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art.
270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48
ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176), 
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny, 
c) skarbowe, 
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.  U. poz.
769); 
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w
spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub
prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13; 
15) wykonawcę,  wobec  którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną  decyzję  administracyjną o
zaleganiu  z  uiszczeniem  podatków,  opłat  lub  składek  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne,  chyba  że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub
obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub
nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd
zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o
udzielenie zamówienia; 
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 
19)  wykonawcę,  który  brał  udział  w  przygotowaniu  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  lub  którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy
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o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie
konkurencji  może  być  wyeliminowane  w  inny  sposób  niż  przez  wykluczenie  wykonawcy  z  udziału  w
postępowaniu; 
20) wykonawcę,  który  z  innymi  Wykonawcami  zawarł  porozumienie  mające na celu  zakłócenie  konkurencji
między  Wykonawcami  w postępowaniu o udzielenie  zamówienia,  co zamawiający  jest  w stanie  wykazać  za
pomocą stosownych środków dowodowych; 
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za
czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544); 
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia
publiczne; 
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt. 1 – 8 ustawy. 
Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy, tj.: 
1)  w  stosunku  do  którego  otwarto  likwidację,  w  zatwierdzonym  przez  sąd  układzie  w  postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził
likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.
U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem  wykonawcy,  który  po  ogłoszeniu  upadłości  zawarł  układ  zatwierdzony  prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego,
chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 

C. Zamawiający wymaga spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

a)  kompetencji  lub  uprawnień  do  prowadzenia  określonej  działalności  zawodowej,  o  ile  wynika  to  z
odrębnych przepisów: 

  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  posiadać  aktualną  koncesję
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany
jest posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 450.000,00 zł brutto.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:
  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązany  jest  wykazać  się  wykonaniem  lub

wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym
okresie co najmniej 1 usługą całodobowego dozoru obiektów użyteczności publicznej przez okres minimum
12 miesięcy o wartości minimum 450.000,00 zł brutto.

VI.   INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH,  JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW

WYKLUCZENIA
 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty :
A. 1. oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, 
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

B. 1. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt V. pkt. C.  a) SIWZ : kompetencji lub uprawnień do 
prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 
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1/ Aktualna koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie 
ochrony osób i mienia.

B.2. W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt V. pkt. C.  b) SIWZ : sytuacji ekonomicznej lub 
finansowej:

1/ Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą 
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie 
wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

B.3 W celu potwierdzenia warunku określonego w pkt. V. pkt. C. c) SIWZ: zdolności technicznej lub 
zawodowej:

1/  Wykaz  usług  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech 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 należycie,  przy czym dowodami, o których mowa, 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. 

B.4  W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający
żąda dostarczenia  następujących dokumentów:

1. Oświadczenie, że na dzień składania ofert wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania i
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym  w  sprawie  spłat  tych  należności  wraz  ewentualnymi  odsetkami  lub  płatnościami  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.  

3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  albo  innego  dokumentu  potwierdzającego,  że
wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego
nie   wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert lub  innego  dokumentu
potwierdzającego , że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności  wraz  z  ewentualnymi  odsetkami  lub  grzywnami,  w szczególności  uzyskał  przewidziane
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania  w całości
wykonania decyzji właściwego organu.

4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne  przepisy  wymagają  wpisu  do  rejestru  lub  ewidencji,  w  celu  wykazania  braku  podstaw
wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp,

B.5. 1.   Wykonawca  polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art.
22 a ust. 2 i 3 ustawy, udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi
zasobami  tych  podmiotów w stopniu umożliwiającym  należyte  wykonanie  zamówienia  publicznego  oraz  w
przypadku  stosunku  łączącego  wykonawcę  z  tymi  podmiotami  gwarantującego  rzeczywisty  dostęp  do  ich
zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: 

1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
2)  sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  wykonawcę,  przy  wykonywaniu
zamówienia publicznego; 
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

B.  5.2  W przypadku  gdy wykonawca  polega  na  zdolnościach  lub  sytuacji  innych  podmiotów na  zasadach
określonych  w  art.  22a  ustawy,  Zamawiający  żąda  przedstawienia  w  odniesieniu  do  tych  podmiotów
dokumentów wymienionych w pkt VI. B. 4 pkt 1–4. 
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C.  Wymagania  dotyczące  Wykonawców  mających  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  poza  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w pkt VI.B .4 pkt 2-4  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju ,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł  porozumienie z  właściwym organem w sprawie  spłat  tych  należności  wraz  z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  lub  wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego
organu, 
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

2. Dokumenty, o których mowa w pkt C.1 lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. C.1  lit. a), powinien być wystawiony nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 
3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której  dokument dotyczy,  nie wydaje się dokumentów, o których  mowa w pkt.  C.1,  zastępuje się je
dokumentem  zawierającym  odpowiednio  oświadczenie  wykonawcy,  ze  wskazaniem  osoby  albo  osób
uprawnionych do jego reprezentacji,  lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć,  złożone przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  wykonawcy  lub  miejsce
zamieszkania tej osoby. Dokument ten powinien być wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt.
VI.C.2.
4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić
się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której  dokument dotyczy,  o udzielenie niezbędnych informacji  dotyczących
tego dokumentu. 
5. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć,  nie wydaje się
takich  dokumentów,  zastępuje  się  go  dokumentem  zawierającym  oświadczenie  tej  osoby  złożonym  przed
notariuszem  lub  przed  organem  sądowym,  administracyjnym  albo  organem  samorządu  zawodowego  lub
gospodarczego  właściwym  ze  względu  na  miejsce  zamieszkania  tej  osoby.  Dokument  ten  powinien  być
wystawiony z zachowaniem terminów wskazanych w pkt. VI.C.2. zdanie pierwsze. 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić 
się  do  właściwych  organów kraju,  w którym  miejsce  zamieszkania  ma osoba,  której  dokument  dotyczy,  o
udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

D. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

Wykonawcy wspólnie  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  zobowiązani  są  ustanowić  pełnomocnika  do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każdy  z  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenia  zamówienia  zobowiązany  jest  do  złożenia
wszystkich wskazanych w pkt. VI.B.4 pkt. 1-4 oświadczeń oraz dokumentów.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający
będzie mógł żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.

Powyższe  dotyczy również  Wykonawców będących  osobami fizycznymi  (tj.  przedsiębiorców podlegających
wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej), także tych, którzy prowadzą wspólnie działalność gospodarczą
lub są wspólnikami spółki cywilnej.
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Wszystkie oświadczenia lub dokumenty  powinny potwierdzać spełnienie przez Wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu nie później niż w dniu w którym upłynął termin składania ofert.

Zamawiający akceptuje oświadczenia własne wykonawców składane w postaci  jednolitego  europejskiego
dokumentu zamówienia (JEDZ) według Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia
2016r. Ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.  Urz.
UE L 3/16).
W  przypadku  nie  dołączenia  do  oferty  dokumentów  podmiotowych  potwierdzających  spełnianie  warunków
udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia zastosowanie znajduje art. 26 ust. 3 ustawy pzp.
W przypadku gdy Wykonawca  powołuje się w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia na dostępność
dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, musi
wskazać te bazy danych, aby Zamawiający samodzielnie uzyskał  te dokumenty.
W przypadku, gdy Wykonawcy powołują się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego,
Zamawiający uwzględni te dokumenty.
Zamawiający  może  w  dowolnej  chwili  w  trakcie  postępowania  zwrócić  się  do  każdego  Wykonawcy  o
przedłożenie wszystkich lub niektórych wymaganych zaświadczeń i dokumentów potwierdzających, jeżeli jest to
niezbędne dla zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania.
Zamawiający zastosuje w odniesieniu do Wykonawców instytucji tzw. self – cleaning,
polegającej  na  dopuszczeniu  –  w  sytuacji  zaistnienia  podstaw  wykluczenia  Wykonawcy  z  postępowania  –
możliwości przedstawienia przez tego Wykonawcę dowodów na to, że podjął środki wystarczające do wykazania
jego rzetelności w tym że:
a) naprawił szkodę lub zadośćuczynił za doznaną krzywdę;
b) podjął współpracę z organami ścigania;
c)  podjął  konkretne  środki  techniczne,  kadrowe,  organizacyjne,  odpowiednie  do  zapobiegania  kolejnym
przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu); Zamawiający winien rozpatrzyć dowody wskazane wyżej i
dokonać ich oceny w świetle przesłanek wykluczenia wykonawcy określonych w art. 24 ust. 1 pkt 2, 4 – 11 oraz
w ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy Pzp.
Wykonawcy mogą zostać wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia lub podlegać odpowiedzialności
karnej na mocy prawa krajowego w przypadku poważnego wprowadzenia w błąd przy wypełnianiu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia lub przy przedstawianiu informacji  wymaganych do weryfikacji  braku
podstaw wykluczenia lub spełniania kryteriów kwalifikacji, bądź w przypadku odmowy przedstawienia takich
informacji lub gdy Wykonawcy nie są w stanie przedłożyć dokumentów potwierdzających.
Regulacje dyrektyw przewidują weryfikację podmiotową przy użyciu formularza JEDZ w odniesieniu do:
a) Wykonawców: 
− w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ  składa każdy
z Wykonawców;
b) podmiotów trzecich:

 JEDZ podmiotu trzeciego składa Wykonawca,  jeżeli  powołuje się  na zasoby podmiotów trzecich w celu
wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,

 JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego;
 JEDZ powinien dotyczyć także weryfikacji podstaw wykluczenia;

c) Podwykonawców − dotyczy Podwykonawców wskazanych przez Wykonawcę, którym Wykonawca zamierza
powierzyć  wykonanie  części  zamówienia,  jeżeli  Zamawiający  w  postępowaniu  takiego  wskazania
Podwykonawców wymaga;
− JEDZ powinien dotyczyć weryfikacji podstaw wykluczenia.
Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzona w języku polskim jest 
dostępna na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych – link: 
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZinstrukcja.pdf. 
Każda ze stron JEDZ powinna być parafowana, a podpis wraz z pieczęcią musi być złożony na końcu dokumentu.

VII.        INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU P      OTWIERDZENIA SPEŁNIANIA

WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  .
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Oświadczenie Wykonawcy dot. posiadania statusu zakładu pracy chronionej w rozumieniu przepisów ustawy 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz.
721 t.j. ze zm.) - oraz oświadczenie o możliwości udzielania odpisu na PFRON – we wzorze oferty stanowiącej
załącznik nr 2 do SIWZ. 

VIII.  WARUNKI WPŁATY I ZWROTU WADIUM

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 21.900,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy
dziewięćset złotych). 

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego) :
DEUTSCHE BANK PBC S.A. O/KRAKÓW NR: 45 1910 1048 3400 2331 1121 0002

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli  wadium  zostanie  wniesione  w  pieniądzu,  przelewem,  Wykonawca  dołącza  do  oferty  kserokopię

wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium
na-  „Świadczenie usług całodobowego dozoru na terenie szpitala” (zp 25/2016)
W  pozostałych  przypadkach  (pkt.  VIII.3.  b,  c,  d,  e)  wymagane  jest  dołączenie  do  oferty  oryginału
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego.
Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.3. muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku
bankowym Zamawiającego.

6. Z  treści  gwarancji  (poręczenia)  musi  jednoznacznie  wynikać,  jaki  jest  sposób  reprezentacji  Gwaranta.
Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta.
Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację,  np. złożony wraz z imienną
pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska).
Z  treści  gwarancji  winno  wynikać  bezwarunkowe,  na  każde  pisemne  żądanie  zgłoszone  przez
Zamawiającego w terminie związania ofertą,  zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej
kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz ust.5 ustawy.

7. Zwrot wadium. Zamawiający zwraca wadium:
1)  Wszystkim  Wykonawcom,  niezwłocznie  po  wyborze  oferty  najkorzystniejszej  lub  unieważnieniu

postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
z zastrzeżeniem sytuacji wskazanej w pkt VIII.8.1. Specyfikacji;

2) Wykonawcy,  którego oferta  została wybrana jako najkorzystniejsza,  po zawarciu  umowy w sprawie
zamówienia publicznego;

3) Na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 
Zamawiający  zażąda  ponownego  wniesienia  wadium  przez  Wykonawcę,  któremu  zwrócono  wadium  w
przypadkach wskazanych powyższej w pkt 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta  została  wybrana  jako  najkorzystniejsza.  Zamawiający  wyznacza  zarazem  termin  ponownego
wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w przypadkach, gdy:
1) Wykonawca, którego oferta została wybrana, odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie;
2)  Wykonawca,  którego oferta  została  wybrana  nie wniósł  wymaganego zabezpieczenia należytego
wykonania umowy (o ile było wymagane);
3) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy;
4)  Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym mowa w art.  26 ust.  3 i  3 a ustawy Pzp, z
przyczyn  leżących  po  jego  stronie,  nie  złożył  oświadczeń  lub  dokumentów  potwierdzających
okoliczności,  o  których  mowa w art.  25 ust.  1,  oświadczenia,  o  którym mowa w art  25 a  ust.  1,
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pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki , o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3
ustawy  Pzp,  co  powodowało  brak  możliwości  wybrania  oferty  złożonej  przez  Wykonawcę  jako
najkorzystniejszej.

IX.  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ, kierując zapytanie
użyciu  środków  komunikacji  elektronicznej.  Zamawiający  niezwłocznie  udzieli  wyjaśnień,  jednak  nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
specyfikacji  istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w
którym  upływa  połowa  wyznaczonego  terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji  wpłynął  po  upływie  terminu  składania  wniosku,  o  którym  mowa  powyżej  lub  dotyczy
udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia. 

2. Wniosek o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji przekazany za pomocą faksu lub drogą elektroniczną na
fax: 12/644-47-56, e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl

3.  Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  Zamawiający  przekaże  Wykonawcom,  którym  została  przekazana
specyfikacja, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej.
4. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o:

1. złożonych odwołaniach 
2. zmianach terminu składania i otwarcia ofert
3. unieważnieniu przetargu

5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.
6. Oświadczenia,  wnioski,  zawiadomienia  oraz  informacje  Zamawiający i  Wykonawcy przekazują pisemnie.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub  drogą elektroniczną
uważa  się  za  złożone  w  terminie,  jeżeli  ich  treść  dotarła  do  adresata  przed  upływem  terminu  i  została
niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
7. Oferty, dokumenty w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 oraz wyjaśnienia treści
oferty  jak  również  wyjaśnienia  w  trybie  art.  90  ust.  1  składa  się  wyłącznie  w  formie  pisemnej.  Złożenie
dokumentu w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art 26 ust. 3, wyjaśnienia treści oferty oraz
wyjaśnienia w trybie art. 90 ust. 1 uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed
upływem terminu, faksem lub drogą elektroniczną, a dokument w formie pisemnej dotrze do Zamawiającego nie
później niż 2 dni po terminie wskazanym powyżej.

X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres  30 dni  licząc od dnia, w którym upływa terminu składania
ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni. 

XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
2. Oferta musi zawierać:
a)  oświadczenie,  o  którym  mowa  w  pkt  VI/A.1  SIWZ.  Wykonawca  może  wykorzystać  także  formularz
jednolitego  europejskiego  dokumentu  zamówienia  przy  zaleceniu  zastosowania  wzoru  oferty  stanowiącego
załącznik nr 2 do SIWZ. 
b) dokumenty wskazane w pkt VII, VIII, XI/5 (jeśli dotyczy) SIWZ.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej (na maszynie, komputerze
lub czytelnie  ręcznie),  w języku polskim,  oraz  podpisana  przez  osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.
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5. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski oraz
poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
6. Upoważnienie (pełnomocnictwo)  do podpisania oferty winno być  dołączone do oferty,  o ile nie wynika
z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta  Wykonawcy  najwyżej  ocenionego  musi  zawierać  wszystkie  wymagane  dokumenty,  wskazane  w
SIWZ w pkt VI,  w formie  oryginałów albo  kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/y
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Każda   kserokopia dokumentu wymaga takiego potwierdzenia.
8. W przypadku  Wykonawców  wspólnie  ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  oraz  w  przypadku
podmiotów, o których mowa w § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać  zamawiający  od  wykonawcy,w  postępowaniu  o  udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.
9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę.
10.Wykonawca  winien  umieścić  ofertę  w  zewnętrznej,  zapieczętowanej  kopercie  zaadresowanej  na  adres

Zamawiającego oraz oznaczonej:

„Świadczenie usług całodobowego  dozoru na terenie szpitala”  (ZP 26/2016)
oraz

„nie otwierać przed dniem 19.08.2016 r., godzina 10:30” (termin otwarcia ofert).

Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

11. Poza oznaczeniami podanymi powyżej, koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
12. Wykonawca może zastrzec, nie później niż w terminie składania ofert, że informacje stanowiące tajemnicę
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47 poz. 211,
ze zm.) nie mogą być udostępniane z tym, że musi wykazać,  iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa.  Wykonawca  powinien  złożyć  takie  informacje  w  oddzielnej  wewnętrznej  kopercie  z
oznakowaniem „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA”.
13. Informacji zastrzeżonych przez Wykonawcę nie ujawnia się.
14. Wykonawca  nie  może  zastrzec  informacji  wskazanych  w  art.  86  ust.  4  ustawy  Pzp,  tj.  informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
15. Zastrzeżenie  informacji,  które  nie  stanowią  tajemnicy przedsiębiorstwa  w rozumieniu wskazanej  wyżej
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, skutkować będzie ujawnieniem tych informacji.
16. Wykonawca  może  wprowadzić  zmiany  lub  wycofać  złożoną  przez  siebie  ofertę  pod  warunkiem,  że
Zamawiający  otrzyma  pisemne  powiadomienie  o  wprowadzeniu  zmian  lub  wycofaniu   przed  terminem
składania ofert określonym w pkt XII SIWZ. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, zostanie
przygotowane  i  oznaczone  zgodnie  z  wskazówkami  zawartymi  w  pkt  8,  a  koperta  dodatkowo  oznaczona
określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
17. Wykonawca nie może wprowadzać do oferty zmian po upływie terminu składania ofert.
18. Zamawiający wymaga, aby wszystkie strony oferty były kolejno ponumerowane.

XII.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć  do dnia 19.08.2016 r. do godz. 10:00 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2.

2. Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca.
3. Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy bez jej otwierania. 

XIII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 19.08.2016 r.  
o  godz.10:30  w  Sali  Konferencyjnej  Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  SP  ZOZ  w
Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków.
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2. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
3. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące :

1/. kwoty, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
2/. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie 
3/. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. 

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Przy  kalkulacji  ceny  oferty  powinny  zostać  uwzględnione  wszystkie  koszty  poniesione  przez
Wykonawcę związane z realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena podana w ofercie ma być ceną
ostateczną, obliczoną z uwzględnieniem wszystkich ewentualnych rabatów.

2. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzupełnić  tabelę  zawartą  w  formularzu  „OFERTA”  stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ obliczając ceny zgodnie z instrukcją zawartą w tabeli.

3. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu „OFERTA” wartość całkowitą zamówienia (netto i
brutto) oraz wartość całkowitą podatku VAT, cyfrowo i słownie. Wartość brutto za realizację całości
zamówienia stanowi cenę oferty.

4. Ceny muszą być podane w walucie polskiej z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
5. Zamawiający  poprawi  w  ofercie:  oczywiste  omyłki  pisarskie,  oczywiste  omyłki  rachunkowe  z

uwzględnieniem  konsekwencji  rachunkowych  dokonanych  poprawek,  inne  omyłki  polegające  na
niezgodności  oferty  ze  SIWZ  niepowodujące  istotnych  zmian  w  treści  oferty,  niezwłocznie
zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

6. Oferta  zawierająca  błędy  w  obliczeniu  ceny  lub  kosztu  zostanie  przez  zamawiającego  odrzucona,
zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

XV. AUKCJA ELEKTRONICZNA

Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

XVI.  KRYTERIA OCENY OFERT

1. Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie:

1/.   cena      60 %
2/.   wysokość odpisu na PFRON      20 %
3/.   ilość strażników patrolujących teren zewnętrzny                      10 %
4/.   termin montażu urządzeń      10 %
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 RAZEM    100 %

2. Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

 1/.  Wartość  punktowa  kryterium  –  cena  będzie  ustalana  na  podstawie  danych  zawartych  w  formularzu
„OFERTA” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Do oceny oferty brana będzie pod uwagę wartość brutto
za  realizację całości  zamówienia.  Oferta  z najniższą ceną uzyska maksymalną ilość punktów, pozostałe
oferty  zostaną  porównane  z  ofertą  zawierającą  najniższą  cenę  i  otrzymają  odpowiednio  mniejszą  ilość
punktów. 

      Wartość punktowa kryterium ceny będzie wyliczana wg wzoru:
 Wc = (Wmin. / Wof. x 10)
Wc – wartość punktowa kryterium ceny
Wmin. – minimalna wartość brutto spośród oferowanych 
Wofer. – oferowana wartość brutto 

        

2/. Wartość punktowa kryterium – wysokość odpisu na PFRON będzie ustalana na podstawie oświadczenia
Wykonawcy  zawartego  w  formularzu  „OFERTA”  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  SIWZ. Oferta  z
najwyższą  zadeklarowaną  wysokością  odpisu  na PFRON uzyska  maksymalną  ilość  punktów, pozostałe
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oferty  zostaną  porównane  z  ofertą  zawierającą  najwyższą  wysokość  odpisu  na  PFRON  i  otrzymają
odpowiednio mniejszą ilość punktów.  Oferta Wykonawcy nie będącego zakładem pracy chronionej, który
nie posiada możliwość udzielania ulgi we wpłatach na PFRON otrzyma w tym kryterium 0 pkt.

Wartość punktowa kryterium będzie wyliczana wg wzoru:  
(WP) = (Pof. / Pmax. x 10)
WP – wartość punktowa kryterium – wysokość odpisu na PFRON
Pof. – oferowana wysokość odpisu na PFRON
Pmax. – najwyższa zadeklarowana wysokość odpisu na PFRON

3/.  Wartość punktowa kryterium – ilość strażników nocnych  Sp będzie ustalana w oparciu  o oświadczenie
Wykonawcy  zawarte  w  formularzu  „OFERTA”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ  w  którym
Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  ilość  strażników  patrolujących  teren  zewnętrzny,  którzy  będą
wykonywali  usługę  dozoru,  przy  czym  Zamawiający  wymaga  min.  1  strażnika  patrolującego  teren
zewnętrzny.

Zamawiający oceni przedmiot zamówienia w oparciu o poniższą punktację:
1/ jeden strażnik patrolujący teren zewnętrzny – 5 pkt
2/ dwóch strażników patrolujących teren zewnętrzny– 8 pkt
3/ powyżej dwóch  strażników patrolujących teren zewnętrzny – 10 pkt

(Sp) - strażnicy patrolujący teren zewnętrzny.

4/.  Wartość punktowa kryterium –  termin montażu urządzeń  Tm   będzie ustalana w oparciu o oświadczenie
Wykonawcy  zawarte  w  formularzu  „OFERTA”  stanowiącym  załącznik  nr  2  do  SIWZ,  w  którym
Wykonawca  zobowiązany  jest  podać  termin  montażu  urządzeń,  w  którym  wykona  usługę  montażu
urządzeń.

Zamawiający oceni przedmiot zamówienia w oparciu o poniższą punktację:
1/ termin montażu urządzeń  do 21 dni roboczych – 5 pkt
2/ termin montażu urządzeń do 10 dni roboczych – 10 pkt

(Tm) – termin montażu urządzeń.

3. Wynik  oceny  końcowej  oferty  to  suma  iloczynu  punktów  uzyskanych  w  kryterium  cena,  w  kryterium
wysokość  odpisu na  PFRON, w kryterium ilość  strażników nocnych,  oraz  w kryterium termin montażu
urządzeń pomnozonych przez range procentową danego kryterium wg poniższego wzoru :
Ok = Wc x R + WP   x R + Sp   x R + Tm   x R
gdzie:
Ok – wynik oceny końcowej
Wc – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena 
WP –  liczba punktów uzyskanych w kryterium – wysokość odpisu na PFRON
 Sp -  liczba punktów uzyskanych w kryterium –  ilość strażników  patrolujących teren zewnętrzny
 Tm - liczba punktów uzyskanych w kryterium –  termin montażu urządzeń

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu rang może osiągnąć oferta wynosi: 10 pkt.

XVII.  ZASADY WYBORU OFERTY I UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:
a) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2015, poz. 2164 ze zm )
b) Odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w niniejszej SIWZ.
c) Została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.
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2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej 
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VI SIWZ.

3. W  przypadku  nie  złożenia  przez  wykonawcę  oświadczenia,  o  którym  mowa  w  art.  25  a  ust  1,
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających  okoliczności,  o  których  mowa w art.  25 ust.  1,  lub
innych  dokumentów  niezbędnych  do  przeprowadzenia  postępowania,  oświadczenia  lub  dokumenty
będące  niekompletne,  zawierające  błędy  lub  budzące  wskazane  przez  zamawiającego  wątpliwości,
także  w  przypadku  braku  pełnomocnictw  lub  złożonych  wadliwych  pełnomocnictw  zamawiający
wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

4. Powyższe  nie  zostanie  zrealizowane  przez  Zamawiającego  w  przypadku  gdy  będzie  on  posiadał
oświadczenia  lub  dokumenty  dotyczące  tego  wykonawcy  lub  będzie  mógł  je  uzyskać  za  pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych,  w szczególności rejestrów publicznych  w rozumieniu
ustawy  z  dnia  17  lutego  2005  r.  o  informatyzacji  działalności  podmiotów  realizujących  zadania
publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

5. W przypadku gdy wykonawca,  będzie uchylał  się od zawarcia umowy zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę
najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

XVIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 
WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XIX. POSTANOWIENIA,  KTÓRE BĘDĄ WPROWADZONE DO UMOWY

Projekt   umowy stanowi  załącznik nr 3 do niniejszej  specyfikacji.  Przyjęcie  przez Wykonawcę warunków
udziału  w  postępowaniu  jest  jednoznaczne  z  zaakceptowaniem  wzoru  umowy  proponowanego  przez
Zamawiającego.

XX. TRYB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN
DO SPECYFIKACJI

1. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania
ofert, zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji  Zamawiający przekaże
niezwłocznie  wszystkim  Wykonawcom,  którym  przekazano  SIWZ  oraz  zamieści  na  swojej  stronie
internetowej.

2. Jeżeli  zmiana  treści  SIWZ  będzie  prowadzić  do  zmiany  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  Zamawiający
przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

3. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest
niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert
i  informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych  warunków zamówienia,  oraz
zamieszcza  informację  na  stronie  internetowej,  jeżeli  specyfikacja  istotnych  warunków  zamówienia  jest
udostępniana na tej stronie.

XXI.  FORMALNOŚCI JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO       WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA

PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o:
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1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i
adres,  jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy,  którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo
imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności
wykonawców, którzy złożyli oferty,  a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i
łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których
mowa w art. 89 ust. 4 i 5,

4) unieważnieniu postępowania –podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
2.  W przypadkach,  o  których  mowa w art.  24  ust.  8,  informacja,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  2,  zawiera
wyjaśnienie  powodów,  dla  których  dowody  przedstawione  przez  wykonawcę,  zamawiający  uznał  za
niewystarczające.
3. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w pkt 1 pkt 1 i 5 – 7, na stronie internetowej.
4. Zamawiający może nie ujawniać informacji, o których mowa w pkt 1, jeżeli ich ujawnienie byłoby sprzeczne
z ważnym interesem publicznym.
5.  Przed  zawarciem  umowy  o  udzielenie  zamówienia  Wykonawca,  z  którym  podpisana  będzie  umowa
zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu:
1. aktualną polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 450.000,00 zł.
2. harmonogram czasu pracy oddelegowanych pracowników z wyszczególnieniem podziału na dozorowane
obiekty Zamawiającego, 

XXII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.  Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa a art. 154 pkt 5 ustawy.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego wskazanej w
pkt 4, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności wskazanej w pkt 4, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 
b) określenia warunków udziału w postępowaniu; 
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
d) odrzucenia oferty odwołującego
e) opisu przedmiotu zamówienia
f) wyboru najkorzystniejszej oferty

5.  Odwołanie  powinno wskazywać  czynność  lub  zaniechanie  czynności  Zamawiającego,  której  zarzuca  się
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6.  Odwołanie  wnosi  się  do  Prezesa  Izby  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7.  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki  sposób,  aby  mógł  on  zapoznać  się z  jego  treścią  przed  upływem  tego  terminu.  Domniemywa  się,  iż
Zamawiający  mógł  zapoznać  się z  treścią  odwołania  przed  upływem  terminu  do  jego  wniesienia,  jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną.
8.  Wykonawca  może w terminie  przewidzianym do wniesienia  odwołania  poinformować  Zamawiającego  o
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności,  do której jest on
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie.
9.  W przypadku uznania zasadności  przekazanej  informacji  Zamawiający powtarza czynność  albo dokonuje
czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.
10. Na czynności, o których mowa w  pkt 9, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem czynności wskazanych
w pkt 4.
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11.  Odwołanie  wnosi  się  w  terminie  5  dni od  dnia  przesłania  informacji  o  czynności  Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane faksem lub drogą elektroniczną albo w terminie
10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
12. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
13. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 wnosi się  w terminie 5 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
14. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie
Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu  zamówienia  lub  w terminie  1  miesiąca od  dnia  zawarcia
umowy,  jeżeli  Zamawiający  nie  zamieścił  w  Biuletynie  Zamówień  Publicznych  ogłoszenia  o  udzieleniu
zamówienia.
15. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
16. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą.
17. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania
innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,  a  jeżeli  odwołanie dotyczy
treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją
również na stronie internetowej,  na której  jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana
specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
18. Wykonawca  może  zgłosić  przystąpienie  do  postępowania  odwoławczego  w  terminie  3  dni  od  dnia
otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na
korzyść  strony,  do  której  przystępuje.  Zgłoszenie  przystąpienia  doręcza  się  Prezesowi  Krajowej  Izby
Odwoławczej  w  formie  pisemnej  albo  elektronicznej  opatrzonej  bezpiecznym  podpisem  elektronicznym
weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu
oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie.
19.  Wykonawcy,  którzy  przystąpili  do  postępowania  odwoławczego,  stają  się  uczestnikami  postępowania
odwoławczego,  jeżeli  mają interes  w tym,  aby odwołanie zostało rozstrzygnięte  na korzyść  jednej ze stron.
Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niż
do  czasu  otwarcia  rozprawy.  Izba  uwzględnia  opozycję,  jeżeli  zgłaszający  opozycję  uprawdopodobni,  że
Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym
razie Izba oddala opozycję.
20. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 17 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony
prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art.
186 ust. 2 ustawy.
21. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu –
zgodnie z przepisami rozdz. 3 ustawy.

XXIII.  SPOSÓB UZYSKANIA FORMULARZA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia Zamawiający udostępnił się na stronie internetowej  od
dnia  publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

Zatwierdził

Dyrektor Szpitala
Dr med Zbigniew J. Król
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Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
1. Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia 
2. Załącznik nr 2 – Wzór formularza ofertowego wraz z jednolitym europejskim dokumentem zamówienia
3. Załącznik nr 3 – Umowa o świadczenie usług dozoru 
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