
Szpital Powiatowy w Chrzanowie      Chrzanów, dn.      30.08.2017 

ul. Topolowa 16 

32-500 Chrzanów 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA SZPITALA POWIATOWEGO W 
CHRZANOWIE 

 

CPV:  79700000-1 usługi detektywistyczne i ochroniarskie 

(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA poniżej  750000 euro) 

(USŁUGA SPOŁECZNA )  

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138g-138s ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późniejszymi zmianami 

Sprawa nr:  95/2017 

1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa ochrony osób i mienia Szpitala Powiatowego  

w Chrzanowie. 

2. Ochrona osób i mienia będzie realizowana zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U 2016.1432 t.j.) oraz innych aktów prawnych wydanych na jej podstawie  

i związanych z realizacją usługi w trakcie trwania umowy. 

3. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa (we wszystkie dni tygodnia) ochrona nieruchomości 
szpitala oraz ochrona bezpośrednia mienia i osób znajdujących się na terenie tej nieruchomości  
i w bezpośrednim jej otoczeniu. 

4. Miejsce świadczenia usługi – Szpital Powiatowy w Chrzanowie ul. Topolowa 16 32-500 Chrzanów. 

5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 „ZAKRES ZAMÓWIENIA - 

WYTYCZNE I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG” 

6. Wymagania dotyczące zatrudnienia  osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu 
zamówienia na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga aby wszystkie osoby 

wykonujące usługę ochrony, zatrudnione były przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 

podstawie  umowy o pracę. 

 

Termin realizacji:  36 miesięcy od daty zawarcia mowy. 

Opis warunków udziału w postępowaniu. 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego 

w ogłoszeniu o zamówieniu. 

2. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  

w postępowaniu dotyczące: 

2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej tj. 



a) Wykonawca musi posiadać  ważną koncesje wydaną przez MSWiA na prowadzenie 
działalności w zakresie ochrony mienia i osób oraz w zakresie  monitoringu zgodnie z 
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U 2016.1432). 

2.2 zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca musi wykazać się: 

a) co najmniej 2 usługami ochrony osób i mienia w ostatnich 3 latach o wartości mnie 

mniejszej niż 500000,00 zł, 

b) posiadaniem lub dysponowaniem grupą interwencyjną – na potwierdzenie Wykonawca 
składa oświadczenie,  

c) posiadaniem lub dysponowaniem stanowiskiem (stanowiskami) dowodzenia  

i monitorowania zdolnym(i) przyjąć  sygnał z zainstalowanych urządzeń monitorujących  

z obiektów – na potwierdzenie Wykonawca składa oświadczenie, 

d) posiadaniem polisy odpowiedzialności cywilnej z tytułu  prowadzonej działalności  

gospodarczej  za szkody wyrządzone przez wadliwe wykonanie usługi  oraz za szkody  

w mieniu znajdującym się w pieczy, pod kontrolą lub dozorem osób objętych ubezpieczeniem. 

3. Dodatkowe podstawy wykluczenia Wykonawcy w związku z art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP:  Z 

udziału w postępowaniu zostanie wykluczony Wykonawca 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). 

 

Kryterium wyboru oferty: 

 

cena (koszt)                                                                              60% 

procentowa gwarantowana stawka odpisu na PFRON                            40% 

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

1. Ofertę należy przesłać lub złożyć na Dzienniku Podawczym  Szpitala Powiatowego w Chrzanowie 

(pawilon D, 2 piętro,)  do godziny 1000 do  dnia  08.09.2017r. 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2017r. o godz. 11:00 w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie – 

pawilon D,  2 piętro, Sekcja Zamówień Publicznych, sala konferencyjna. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert podaje się imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres 

(siedzibę) dostawcy lub wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące 

ceny oferty, terminu wykonania zamówienia publicznego, zawartych w ofercie. Informacje te 

odnotowywane są w protokole postępowania. W/w informacje doręcza się oferentom, którzy nie byli 

obecni przy otwieraniu ofert, na ich  pisemny wniosek. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia ujęte zostały w siwz, którą można pobrać ze strony 
www.szpital-chrzanow.pl 

 

http://www.szpital-chrzanow.pl/

