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Kraków: Całodobowy dozór szpitala
Numer ogłoszenia: 112303 - 2016; data zamieszczenia: 30.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie , os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, 
woj. małopolskie, tel. (012) 6441956, faks (012) 6444756.

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.zeromski-szpital.pl

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: www.zeromski-szpital.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: Całodobowy dozór szpitala.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze na terenie 
Szpitala wraz z dostawą, uruchomieniem i montażem wideodomofonów i domofonu w 
terminie 10 dni od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający udostępni Wykonawcy 
pomieszczenia do zorganizowania świadczenia usług dozoru, które będą wykorzystane 
wyłącznie na cele związane ze świadczeniem usług dozoru. 3. Wykonawca zobowiązany
będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych dotyczących pomieszczeń 
przeznaczonych do zorganizowania usług dozoru. Koszty eksploatacyjne rozliczane 
będą wg liczników, a w przypadku, gdy instalacja liczników jest niemożliwa w formie 
ryczałtu. Dotyczy mediów: 1/. Woda zimna i ciepła, 2/. Ścieki, 3/. Energia elektryczna, 
4/. Energia cieplna, 5/. Wywóz odpadów komunalnych Wykonawca będzie ponosił 
koszty za korzystanie z wyposażenia Zamawiającego w pomieszczeniach Szpitala w 
wysokości 200,00 zł miesięcznie Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzania doraźnych kontroli, prawidłowości wykonywanych usług. 4. Teren 
zewnętrzny, na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha. 5. 
Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 
prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Usługa stanowiąca 
podmiot zamówienia będzie wykonywana w czasie trwania umowy przez 7 dni w 
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tygodniu przez pracowników Wykonawcy . 6. Wykonawca w celu realizacji usługi, musi zatrudniać osoby na 
umowę o pracę. 7. Pracownicy dozoru muszą być jednakowo umundurowani oraz wyposażeni w identyfikatory, a 
strażnicy patrolujący teren zewnętrzny wyposażeni dodatkowo w środek łączności umożliwiający niezakłóconą 
łączność pomiędzy strażnikiem a strażnikiem na portierni głównej (obukierunkowo). Wykonawca zapewni 
pracownika na każdej z portierni Zamawiającego wykonującego obowiązki zgodnie z zakresem czynności. 
Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu grafiki służb pracowników oraz zapewnić stałość 
pracowników na poszczególnych portierniach. 8. 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..

II.1.5) 

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 Ten sam rodzaj zamówienia co zamówienie podstawowe w zakresie do 50 % wartości zamówienia 

podstawowego. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na całodobowym dozorze 
na terenie Szpitala. Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia do zorganizowania świadczenia 
usług dozoru i będą wykorzystane wyłącznie na cele związane ze świadczeniem usług dozoru. Wykonawca 
nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody 
Zamawiającego. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za stan techniczny udostępnionych 
pomieszczeń. Modernizacja pomieszczeń wykraczająca poza bieżące remonty i konserwacje może być 
przeprowadzona przez Wykonawcę wyłącznie po uzyskaniu zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez pracowników Wykonawcy. Wykonawca 
powinien dbać o zabezpieczenie przedmiotu najmu przed kradzieżą, pożarem i zalaniem. Wynajmujący 
oddaje 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 
Oddziału Dermatologicznego parter - Pawilon G 4 Portiernia R przy bramie wjazdowej dla karetek. Teren 
zewnętrzny, na którym znajdują się obiekty podlegające dozorowi wynosi 11 ha. Wykonawca zobowiązany 
będzie do ponoszenia kosztów eksploatacyjnych dotyczących pomieszczeń przeznaczonych do 
zorganizowania usług dozoru. Koszty eksploatacyjne rozliczane będą wg liczników, a w przypadku, gdy 
instalacja liczników jest niemożliwa w formie ryczałtu. Dotyczy mediów: 1. Woda zimna i ciepła, 2. Ścieki, 
3. Energia elektryczna, 4. Energia cieplna, 5. Wywóz odpadów komunalnych . Wykonawca będzie ponosił 
koszty za korzystanie z wyposażenia Zamawiającego w pomieszczeniach Szpitala w wysokości 200,00 zł 
miesięcznie Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania doraźnych kontroli, prawidłowości 
wykonywanych usług. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na
prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Usługa stanowiąca podmiot zamówienia 
będzie wykonywana w czasie trwania umowy przez 7 dni w tygodniu przez pracowników Wykonawcy, 
którzy będą zatrudnieniu na umowę o pracę. Pracownicy dozoru muszą być jednakowo umundurowani 
oraz wyposażeni w identyfikatory, a strażnicy nocni wyposażeni dodatkowo w środek łączności 
umożliwiający niezakłóconą łączność pomiędzy strażnikiem a strażnikiem na portierni głównej 
(obukierunkowo). Wykonawca zapewni pracownika na każdej z portierni Zamawiającego wykonującego 
obowiązki zgodnie z zakresem czynności. Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Zamawiającemu 
grafiki służb pracowników oraz zapewnić stałość pracowników na poszczególnych portierniach. 
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 PEFRON o zadeklarowaną w 
ofercie kwotę.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

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

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

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

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł (słownie: 
siedem tysięcy 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 - Całodobowy dozór na terenie szpitala (20/2016) W pozostałych 
przypadkach (pkt. VII.3. b, c, d, e) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na 
rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie VII.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 VII.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) Zawarcie umowy 
w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; 3) 
Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego 
stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy 



podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, lub informacji o tym, 
że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 
pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

III.2) ZALICZKI

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 ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać aktualną koncesję 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia. 
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 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 6 miesięcy o wartości minimum 300.000,00 zł brutto. Ocena spełniania warunków 
dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

 III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach dołączonych do oferty.

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 Zamawiający nie precyzuje szczegółowo warunku. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie 
zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i 
oświadczeniach dołączonych do oferty.

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 d) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest posiadać 1/. środki 
finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 350.000,00 zł brutto 2/. opłaconą
polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę minimum 300.000,00 zł.
Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych 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 spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje; 

 wykaz  robót  budowlanych  wykonanych  w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  przed  upływem  terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  -  w  tym  okresie,  wraz  z  podaniem  ich  rodzaju  i  wartości,  daty  i  miejsca
wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającą  wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 
art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące 
podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 informację  banku  lub  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej  potwierdzającej  wysokość
posiadanych  środków  finansowych  lub  zdolność  kredytową  innego  podmiotu,  wystawioną  nie
wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania  ofert  albo  składania  wniosków  o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 

 opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny  podmiot  jest
ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z
przedmiotem zamówienia; 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega  z  opłacaniem  podatków,  lub  zaświadczenie,  że  uzyskał  przewidziane  prawem  zwolnienie,
odroczenie  lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji



właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie  właściwego oddziału  Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  składek  na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie  lub rozłożenie na  raty  zaległych płatności  lub wstrzymanie w całości  wykonania decyzji
właściwego  organu  -  wystawione  nie  wcześniej  niż  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

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; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat,  składek na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne albo że
uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności  lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007
r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

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

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

 inne dokumenty
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

III.6) INNE DOKUMENTY

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

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.A ppkt 1-5 SIWZ 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.

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 1 - Cena - 65 

 2 - Wysokosć odpisu na PFRON - 30 

 3 - Ilość strażników patrolujących teren zewnętrzny - 5 

IV.2.2) 

V przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

1. Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną w zakresie każdej z grup, jeżeli zostaną złożone 
co najmniej 3 oferty niepodlegające odrzuceniu w danej grupie. Wykonawcy nie rejestrują się sami - konta dla 
wykonawców uczestniczących w aukcji tworzy Zamawiający, wpisując wszystkie informacje żądane przez system. 
Konto Wykonawcy umożliwi mu wzięcie udziału tylko w jednej aukcji. LOGIN i HASŁO Wykonawcy są generowane 
automatycznie przez system, a następnie przesyłane wraz z zaproszeniem do aukcji. Celem zwiększenia 
bezpieczeństwa, system, przy pierwszym logowaniu się Wykonawcy na konto założone przez Zamawiającego, 
wymusza dokonanie zmiany HASŁA na nowe. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej będzie skierowane do 
wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie to zostanie wysłane drogą 
elektroniczna na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w formularzu oferty. Wykonawcy potwierdzą faxem lub 
e-mail fakt otrzymania zaproszeń drogą elektroniczną, niezwłocznie po ich otrzymaniu, na numer faxu : 12 644 47 
56 lub e-mail: kancelaria@zeromski-szpital.pl 2. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest 
dysponowanie bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego certyfikatu. 
Wykonawcy składający postąpienia są obowiązani podpisywać oferty składane w toku aukcji (postąpienia) za 
pomocą oprogramowania dostarczanego przez wystawcę podpisu elektronicznego - struktura generowanych przez
platformę ofert nie pozwala na podpisywanie ich bezpośrednio z poziomu programu Adobe Reader. Oferty winny 
być podpisane w formacie Xades - tylko dokumenty z takim podpisem będą przyjęte przez platformę aukcyjną jako
prawidłowe. Dokumenty mogą być podpisane zarówno podpisem wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Celem 
uniknięcia problemów w toku aukcji Wykonawcy winni wprowadzić odpowiednie ustawienia do oprogramowania 
obsługującego składanie przez nich podpisu elektronicznego jeszcze przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej. W 
przypadku trudności z odpowiednim skonfigurowaniem oprogramowania obsługującego składanie podpisu 
elektronicznego zalecany jest kontakt z wystawcą podpisu (centrum certyfikacji). Do obsługi systemu niezbędny 
jest dowolny komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows lub Linux oraz dostępem do sieci Internet. 
Administrator gwarantuje w pełni prawidłową współpracę z przeglądarkami: 2) Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub 
wyższej 3) Opera w wersji 9.0 lub wyższej 4) Google Chrome w wersji 3.0 lub wyższej. Z uwagi na fakt, że 
postąpienia, które Wykonawcy są zobligowani podpisać elektronicznie, są generowane w postaci dokumentu PDF 
(Portable Document Format), Wykonawcy biorący udział w aukcji elektronicznej winni dysponować 
oprogramowaniem umożliwiającym odczytywanie plików w ww. formacie. 3. W toku aukcji elektronicznej 
Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej wskazanej w zaproszeniu, 
umożliwiającej wprowadzanie niezbędnych danych w trybie bezpiecznego połączenia z tą stroną, składają kolejne 
korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. 4. Jedynym kryterium oceny ofert w 
aukcji elektronicznej jest cena brutto za realizację przedmiotowego zamówienia. Ceną wyjściową w aukcji 



elektronicznej dla każdego Wykonawcy jest cena brutto zaproponowana przez danego Wykonawcę, w złożonej 
ofercie pisemnej. 5. W toku aukcji elektronicznej Wykonawcy za pomocą formularza umieszczonego na stronie 
internetowej, umożliwiającego wprowadzenie niezbędnych danych w trybie bezpośredniego połączenia z tą 
stroną, składają kolejne korzystniejsze postąpienia, podlegające automatycznej ocenie i klasyfikacji. Postąpienia, 
pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za 
pomocą ważnego kwalifikowanego podpisu. 6. Postąpienia składane w toku aukcji elektronicznej będą podlegały 
automatycznej ocenie i klasyfikacji, zgodnie ze wzorem określonym w punkcie XV SIWZ pkt. 2. 7. Wykonawcy w 
sposób dynamiczny będą informowani poprzez stronę internetową, na której prowadzona jest aukcja o aktualnej 
pozycji swojej oferty. 8. Od momentu otwarcia aukcji elektronicznej do momentu jej zamknięcia każdy Wykonawca
może złożyć dowolna liczbę postąpień. 9. W przypadku nieprzeprowadzenia aukcji elektronicznej wiążąca jest 
ocena dokonana na podstawie oferty pisemnej, złożonej w postępowaniu. 10. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia 
aukcji elektronicznej zostanie wybrana oferta z niższą ceną niż uznana za najkorzystniejszą na podstawie oceny 
oferty pisemnej, zwycięzca zobowiązany będzie w terminie 3 dni roboczych bez wezwania ze strony 
Zamawiającego, przedstawić ponownie wypełniony formularz cenowy, uwzględniający wynik aukcji. Poszczególne 
ceny jednostkowe nie mogą być wyższe, niż te podane w formularzu cenowym, załączonym do oferty. Ceny 
jednostkowe mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była, co najwyżej równa cenie 
realizacji, która wygrała aukcje elektroniczną. W Formularzu Oferty należy wpisać osobę uprawnioną do składania 
ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie aukcji elektronicznej. W przypadku, gdy będzie to inna osoba niż 
podpisująca ofertę, należy załączyć do oferty pełnomocnictwo dla tej osoby, podpisane przez osobę/y 
uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, z którego wynikać będzie prawo do reprezentowania Wykonawcy 
w aukcji elektronicznej. 11. Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna: 
https://aukcje.uzp.gov.pl/

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.zeromski-szpital.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Specjalistyczny im. S. 
Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.07.2016 godzina 
10:00, miejsce: Kancelaria Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie.

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

                    ZATWIERDZIŁ:
                                      Dyrektor Szpitala
                                    Dr med. Zbigniew J. Król


