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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322528-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Zduńska Wola: Usługi ochroniarskie
2017/S 155-322528

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi
ul. Kilińskiego 7/11
Zduńska Wola
98-220
Polska
Osoba do kontaktów: Dominik Borkowski
Tel.:  +48 438245656/+48 438234041-324
E-mail: Dominik.Borkowski@zus.pl 
Faks:  +48 438234184
Kod NUTS: PL714
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.zus.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: ubezpieczenia społeczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi.
Numer referencyjny: 530000/271/5/2017/CZP-Ł2

II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:Dominik.Borkowski@zus.pl
www.zus.pl
www.zus.pl


Dz.U./S S155
16/08/2017
322528-2017-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 8

16/08/2017 S155
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

2 / 8

Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi: „Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału ZUS w Łodzi”.
Postępowanie jest prowadzone z możliwością składania ofert częściowych – 7 (siedem) części:
Część 1 – Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11,
Część 2 – Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18,
Część 3 – Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5,
Część 4 – Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12,
Część 5 – Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8,
Część 6 – Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43,
Część 7 – Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – Ochrona osób i mienia w budynku I i II Oddziału w Łodzi, ul. Lipiec Reymontowskich 11
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Łódź).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I i II Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 1 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 15 000 PLN (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

www.zus.pl/zampub
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II.2.1) Nazwa:
Część 2 – Ochrona osób i mienia w budynkach I Oddziału w Łodzi, ul. Zamenhofa 2 i ul. Roosevelta 18
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Łódź).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 2 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 3 – Ochrona osób i mienia w budynkach Inspektoratu w Zgierzu, ul. Długa 43 i ul. Chopina 5
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Zgierz).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:

www.zus.pl/zampub
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Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 3 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 4 – Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Kutnie, ul. Jagiełły 12
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Kutno).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 4 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 5 – Ochrona osób i mienia w budynku Inspektoratu w Łowiczu, ul. Kaliska 8

www.zus.pl/zampub
www.zus.pl/zampub
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Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Łowicz).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 5 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 6 – Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Brzezinach, ul. Głowackiego 43
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Brzezinach).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

www.zus.pl/zampub
www.zus.pl/zampub
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 6 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 7 – Ochrona osób i mienia w budynku Biura Terenowego w Łęczycy, ul. Zachodnia 8
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79710000
79711000
79715000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL712
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Realizacja usługi – ochrony osób i mienia w obiektach zlokalizowanych na terenie województwa łódzkiego
(Łęczyca).

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach I Oddziału ZUS w Łodzi:
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia, w tym: zakres, charakterystykę obiektów; informacje
dotyczące koordynacji i nadzoru oraz protokoły odbioru i kontroli zawiera Opis przedmiotu zamówienia zawarty
w Warunkach Zamówienia zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego: www.zus.pl/zampub.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/10/2017
Koniec: 30/09/2019

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wykonawca przystępujący postępowania na Część 7 zobowiązany jest do wniesienia wadium – przed upływem
terminu składania ofert – w wysokości 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie
art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Ustawy Pzp (warunek dot. Cz.1-7). 2. Posiadają aktualną
koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej,
na obszarze, którego realizowane będzie zamówienie (warunek dot. Cz.1-7). 3. Posiada niezbędną wiedzę i

www.zus.pl/zampub
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doświadczenie, tzn. (warunek dot. Cz.1-7): Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada niezbędną
wiedzę i doświadczenie, tzn.: wykaże się doświadczeniem w realizacji zamówienia, w postaci należytego
wykonania/wykonywania co najmniej 2 usług polegających na całodobowej ochronie osób i mienia w formie
stałej bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku-ach użyteczności publicznej w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Szczegółowy opis zawarty jest w Części 1 Warunków Zamów.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy określający szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego, znajduje się w „wzorze umowy” – Część 3 Warunków Zamówienia.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138g ust. 1 pkt 1) ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164z późn. zm.).
Do udzielenia przedmiotowego zamówienia będą miały zastosowanie przepisy dotyczące usług społecznych i
innych szczególnych usług (Dział III, rozdział 6 Ustawy).
Przedmiotem zamówienia są usługi detektywistyczne i ochroniarskie wymienione w załączniku XIV do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z 26.2.2014 r.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 28/08/2017
Czas lokalny: 10:00

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający stosuje w niniejszym postępowaniu następującą procedurę badania i oceny ofert tzw. „procedurę
odwróconą”). W pierwszej kolejności dokonuje się oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89
ust. 1 Ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w Warunkach Zamówienia, po czym dopiero wyłącznie
w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje się oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada złożone oświadczenia
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wstępne, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 1 Części 1 WZ – Instrukcja dla wykonawców, a następnie żąda
przedłożenia dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w terminie nie krótszym niż 5 dni.
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Łodzi ul.
Kilińskiego 7/11, 98-220 Zduńska Wola, pokój 235.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcy, uczestnikowi w przedmiotowym postępowaniu, 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, o których mowa w Dziale VI „Środki
ochrony prawnej” – ustawy z 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.
zm.).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800/224587803
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017
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