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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:234737-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Sosnowiec: Usługi ochroniarskie
2020/S 098-234737

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu
Adres pocztowy: ul. Partyzantów 1
Miejscowość: Sosnowiec
Kod NUTS: PL22B
Kod pocztowy: 41-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Sebastian Solarz
E-mail: zap_sosnowiec@zus.pl 
Tel.:  +48 323683203
Faks:  +48 323683399
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 drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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:
Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach O/ZUS
w Sosnowcu oraz podległych inspektoratach
Numer referencyjny: 380000/271/04/2020-ZAP

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zap_sosnowiec@zus.pl
www.zus.pl
www.zus.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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79710000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
W ramach przedmiotu zamówienia realizowane będą zadania w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom, gościom, klientom,
pracownikom firm zewnętrznych wykonującym zadania na podstawie umowy z Zamawiającym przebywającym
na terenie obiektów Zamawiającego;
2) zapewniania ochrony mienia i zasobów informacyjnych Zamawiającego;
3) kontroli ruchu osobowo-towarowego na terenie obiektów Zamawiającego;
4) utrzymania porządku publicznego w obiektach Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
— w części I zamówienia – świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i
mienia w obiektach Oddziału ZUS w Sosnowcu,
— w części II zamówienia – świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i
mienia w obiektach inspektoratów ZUS w Sosnowcu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 602 314.86 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Oddziału
ZUS w Sosnowcu
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Części I zamówienia:
a) Oddział ZUS w Sosnowcu, budynek A, ul. 1 Maja 25, POLSKA;
b) Oddział ZUS w Sosnowcu, budynek B, ul. Partyzantów 1, POLSKA;
c) Oddział ZUS w Sosnowcu, budynek C, ul. Partyzantów 1, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach przedmiotu umowy realizowane będą zadania w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom, gościom, klientom,
pracownikom firm zewnętrznych wykonującym zadania na podstawie umowy z Zamawiającym przebywającym
na terenie obiektów Zamawiającego;
2) zapewniania ochrony mienia i zasobów informacyjnych Zamawiającego;
3) kontroli ruchu osobowo-towarowego na terenie obiektów Zamawiającego;
4) utrzymania porządku publicznego w obiektach Zamawiającego.



Dz.U./S S98
20/05/2020
234737-2020-PL

Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 3 / 7

20/05/2020 S98
https://ted.europa.eu/
TED

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

3 / 7

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Będzie przeprowadzone nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu zawarcia nowej umowy po upływie
terminu realizacji zamówienia.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 30.6.2020 od godz. 6.00 do
30.6.2022 do godz. 6.00.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach
inspektoratów ZUS Oddział w Sosnowcu
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
79711000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Części II zamówienia:
1) Inspektorat ZUS w Dąbrowie Górniczej przy ul. Kościuszki 48, POLSKA;
2) Inspektorat ZUS w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej 274, POLSKA;
3) Inspektorat ZUS w Zawierciu przy ul. Blanowskiej 2, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:
W ramach przedmiotu umowy realizowane będą zadania w zakresie:
1) zapewnienia bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracownikom, gościom, klientom,
pracownikom firm zewnętrznych wykonującym zadania na podstawie umowy z Zamawiającym przebywającym
na terenie obiektów Zamawiającego;
2) zapewniania ochrony mienia i zasobów informacyjnych Zamawiającego;
3) kontroli ruchu osobowo-towarowego na terenie obiektów Zamawiającego;
4) utrzymania porządku publicznego w obiektach Zamawiającego.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Będzie przeprowadzone nowe postępowanie o zamówienie publiczne w celu zawarcia nowej umowy po upływie
terminu realizacji zamówienia.

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 30.6.2020 od godz. 6.00 do
30.6.2022 do godz. 6.00.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności
gospodarczej na obszarze, którego dotyczy przedmiotowe zamówienie w zakresie usług ochrony osób i mienia,
wydaną przez ministra właściwego ds. wewnętrznych zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2142 z późn. zm.).

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym
okresie wykonał lub wykonuje w sposób należyty usługi świadczone nieprzerwanie przez okres co najmniej
12 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających przed upływem terminu składania ofert, polegające
na całodobowej ochronie osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej w budynku/ach użyteczności
publicznej, w ramach jednej usługi, w wymiarze zależnym od części zamówienia na która składa ofertę.
W przypadku usługi wykonywanej (tj. nie zakończonej) do uznania spełnienia przez Wykonawcę powyższego
warunku zaliczona będzie jedynie ta część usługi, która została już wykonana.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
przedmiotowy warunek musi spełniać minimum jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
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W zakresie części I zamówienia: co najmniej 2 usługi świadczone w budynku/ach użyteczności publicznej, o

powierzchni nie mniejszej niż 7 000,00 m2.
W zakresie części II zamówienia: co najmniej 2 usługi świadczone w budynku/ach użyteczności publicznej, o

powierzchni nie mniejszej niż 4 000,00 m2.
W przypadku składania oferty łącznej na części I i II: co najmniej 4 usługi świadczone w budynku/ach
użyteczności publicznej*, z czego:

— co najmniej dwie realizowane w budynkach o powierzchni minimum 4 000,00 m2 w ramach jednej usługi,

— co najmniej dwie realizowane w budynkach o powierzchni minimum 7 000,00 m2 w ramach jednej usługi.

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:
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik do
SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/06/2020
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 01/06/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Sosnowcu, ul. Partyzantów 1, POLSKA, budynek „B”, piętro IV,
pokój 430
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
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Osobami uprawnionymi do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest:
1. Sebastian Solarz, główny specjalista ds. zamówień publicznych, Oddział ZUS w Sosnowcu, tel.: +48
323683203,
2. Dawid Bratek, specjalista ds. zamówień publicznych, Oddział ZUS w Sosnowcu, tel.: +48 323683247,
e-mail: zap_sosnowiec@zus.pl , godziny kontaktu z Wykonawcami 8.00–14.00 (pn.–pt.).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2022 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem przepisów działu III rozdziału 6 Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwana dalej „ustawą”,
odnoszących się do zamówień na usługi społeczne.
2. Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami w tym JEDZ, za pośrednictwem formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.
3. Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
— 50 000,00 PLN – dla części I zamówienia,
— 40 000,00 PLN – dla części II zamówienia.
4. Kryteria oceny ofert:
— cena oferty brutto: 90 %,
— doświadczenie Wykonawcy: 10 %,

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: 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:
Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w
terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w

mailto:zap_sosnowiec@zus.pl
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż wskazane powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18/05/2020

www.uzp.gov.pl/kio

