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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:404031-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostrów Wielkopolski: Usługi ochroniarskie
2018/S 178-404031

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim
ul. Wysocka 1b
Ostrów Wielkopolski
63-400
Polska
Osoba do kontaktów: Marta Generowicz-Filipczak (tel. +48 627357186), Wojciech Koźmiński (tel. +48
627357286)
Tel.:  +48 627357100
E-mail: KozminskiW@zus.pl 
Faks:  +48 627357446
Kod NUTS: PL41
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zus.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

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:
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim.
Numer referencyjny: 260000/271/11/2018-ZAP
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II.1.2) Główny kod CPV
79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Ostrów Wielkopolski, Kalisz, Jarocin, Kępno, Krotoszyn, Pleszew, Rawicz, Leszno, Gostyń, Kościan, Wolsztyn.

II.2.4) Opis zamówienia:
Wykonanie usługi w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Ostrowie
Wielkopolskim (szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają Warunki zamówienia na usługi społeczne,
zamieszczone na stronie internetowej: www.zus.pl).

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Początek: 01/03/2019
Koniec: 01/03/2021

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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,
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Szczegółowy opis wymagań, o których mowa powyżej, zawierają Warunki zamówienia na usługi społeczne,
zamieszczone na stronie internetowej: www.zus.pl.
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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:
Określone w Warunkach zamówienia na usługi społeczne, zamieszczonych na stronie internetowej: www.zus.pl,
w tym wymagany termin wykonania zamówienia - okres: od godziny 7:00, dnia następującego bezpośrednio
po dniu zawarcia umowy, jednakże nie wcześniej niż od godziny 7:00 dnia 1.3.2019 r. - do godziny 7:00 dnia
1.3.2021 r.

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 o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zastosowaniem przepisów działu III rozdziału
6 ustawy z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z póź. zm.),
dotyczących zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, wymienione w załączniku XIV do
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26.2.2014 r., gdyż przedmiotem zamówienia są
„usługi detektywistyczne i ochroniarskie”, wymienione w tym załączniku.

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: 17/10/2018
Czas lokalny: 11:00

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:
Znaczenie użytych poniżej pojęć: „ustawa Pzp” - ustawa z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. -
Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), „WZNUS” - Warunki zamówienia na usługi społeczne, zamieszczone na
stronie internetowej: www.zus.pl.
1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada,
czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.
2. Do oferty każdy wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w załączniku nr 02 do WZNUS. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu.
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3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego, na stronie internetowej:
www.zus.pl - informacji, o których mowa w § 12 ust. 6 WZNUS, zobowiązany jest przekazać zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących
oświadczeń oraz dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków,
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 ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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 potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp,
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne,
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne,
7) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.),
8) aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia,
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej stałej i doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze
sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach
alarmowych - na obszarze, którego dotyczy zamówienie, udzielonej przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, zgodnie z ustawą z dnia 22.8.1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2213 z
późn. zm.),
9) wykazu „Doświadczenie wykonawcy - wykaz usług dotyczący warunku udziału w postępowaniu” -
sporządzonego, co do treści merytorycznej oraz zakresu informacji w nim zawartych, zgodnie z wzorem
stanowiącym załącznik nr 06 do WZNUS,
10) dowodów określających czy usługi, ujęte w wykazie, o którym mowa powyżej, zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
5. Wymagane wadium: 50 000,00 PLN.
6. Miejsce składania ofert: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Ostrowie Wielkopolskim, Ostrów
Wielkopolski, ul. Wysocka 1b, pok. 420.
7. Termin związania ofertą - 60 dni.
8. Kryteria oceny ofert oraz ich znaczenie:
1) cena - 85 %,
2) doświadczenie wykonawcy - 15 %.
9. Szczegółowe informacje, w określonym powyżej zakresie, zawierają WZNUS.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza

www.zus.pl
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Określone w ustawie z dnia 29.1.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 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
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/09/2018
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