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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
I. ZAMAWIAJĄCY 
Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu  
ul. B. Krysiewicza 7/8 
61-825 Poznań 
Nr telefonu: 61 8 506-200    Nr faxu: 61  852 98-06 
NIP 778-11-28-565               Regon 630863147 
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek 7.30-15.00 
adres strony internetowej: www.szoz.pl 
II. INFORMACJE OGÓLNE 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 138o 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze. zm.), zwanej dalej ustawą, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w art. 
138g ust. 1 pkt. 1 ustawy tj. poniżej kwoty 750.000 euro. 

2. Zamawiający zamieścił na internetowej www.szoz.pl., zwanym dalej „BIP”, w dniu 06.12.2016 r.  
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Rodzaj zamówienia: usługa. 
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV:  

79710000-4   Usługi ochroniarskie 
79715000-9   Usługi patrolowe 
98341120-2   Usługi portierskie 
98390000-3   Inne usługi 

3. Przedmiotem zamówienia jest: Usługa ochrony fizycznej osób i mienia wraz z obsługą 
central telefonicznych i parkingów dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad 
Matką i Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu, ul. 
Krysiewicza 7/8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 2 do SIWZ. 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 12 miesiące od daty zawarcia umowy. 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT  
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Krysiewicza 7/8 

w Poznaniu, pokój nr: D-11 – Kancelaria, w terminie do dnia 14.12.2016 do godz.09:30. 
2. Koperta powinna być zaadresowana w następujący sposób: „Usługa ochrony fizycznej osób 

i mienia wraz z obsługą central telefonicznych, szatni i parkingów dla Specjalistycznego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Poznaniu, ul. Krysiewicza 7/8 NIE OTWIERAĆ przed: 14.12.2016 do godz. 10:00”. 
Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty 
w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie. 

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.12.2016 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 
Dział Zamówień Publicznych, budynek D, II piętro. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej BIP informacje 
dotyczące:  
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;  
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;  
3)  cen ofertowych brutto; 
4) liczby punktów awizacyjnych, którymi Wykonawca będzie dysponował w całym okresie trwania 

umowy powyżej wymaganych minimum 15 punktów awizacyjnych łącznie na terenie 
wymienionych dzielnic Wrocławia tj. Śródmieście, Psie Pole i Krzyki (tj. po 5 na każdą 
dzielnicę). 

VI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. Zamawiający przy wyborze wykonawcy posługiwał się będzie następującymi kryteriami:  
          Nazwa kryterium- waga (%) 
Cena – 100% 
2. Punkty przyznawane będą liczone według następujących wzorów; 

Wzór 
1 - Cena - C  

Łączna cena ofertowa brutto – 100% - 100 pkt. 
Liczba punktów = (Cmin/Cof) x 100 , 
gdzie: 
Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert 
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Cof – cena podana w ofercie 
2. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają zasadom określonym w ustawie 

i spełniają wymagania określone w SIWZ. 
3. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia (z podatkiem VAT), 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
4. W ofercie należy podać cenę netto oraz cenę brutto realizacji zamówienia, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku. 
5. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą sumę punktów  
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  

a) nie podlegają wykluczeniu w sytuacjach wsazanych w art. 24 ust. 1 ustawy 
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące: 

- kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca 
wykaże, iż posiada; aktualną koncesję na podjęcie działalności w zakresie ochrony osób i 
mienia określającej zakres i formy prowadzenia tych usług przez Wykonawcę, udzielonej 
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych zgodnie z ustawą z 22 sierpnia 1997 r. o 
ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. 
poz.65 ). 

VIII. PODSTAWY WYKLUCZENIA  
1. Zamawiający zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia 

wykluczy również wykonawcę: 
- 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); 

IX. AUKCJA ELEKTRONICZNA: 
1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po 

dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową 
aukcję elektroniczną, stosownie do przepisów art. 91a – 91e Prawo zamówień publicznych. 

2. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni spełniać następujące wymaganie 
techniczne: 

a) Dopuszczalne przeglądarki internetowe: 
 dla Windows Vista: Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 
 dla Windows 7: Internet Explorer 9, Internet Explorer 11 
 dla Windows 8: Internet Explorer 11 
 dla Windows 10: Internet Explorer 11 

b) Pozostałe wymagania techniczne: 
 dostęp do sieci internet 
 obsługa przez przeglądarkę protokołu XMLHttpRequest – ajax 
 włączona obsługa JavaScript 
 zalecana szybkość łącza internetowego powyżej 500 KB/s 
 zainstalowany Acrobat Reader 
 zainstalowane środowisko uruchomieniowe Java - Java SE Runtime Environment 6 

Update 24 lub nowszy 
3. Wykonawcy zaproszeni do aukcji elektronicznej powinni posiadać kwalifikowany certyfikat 

podpisu elektronicznego wystawiony zgodnie z przepisami prawa, a także współpracujące 
z komputerem opisanym w w/w punkcie urządzenie umożliwiające złożenie takiego podpisu. 

4. W toku aukcji elektronicznej (dla każdego zadania) ocena ofert dokonana zostanie w oparciu 
o kryterium: 

a)  cena (brutto) (waga - 100%, maksymalna ilość punktów – 100) – podlega licytacji,  
5. Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia w czasie aukcji cen brutto powiększonych 

o stawkę podatku od towarów i usług, celem umożliwienia porównania składanych ofert. 
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6.  Minimalna wysokość postąpienia: 1 000,00 zł brutto. 

7. 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. 

8. Postąpienia, pod rygorem nieważności, składa się opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

9. W toku aukcji elektronicznej na bieżąco przekazywana jest każdemu Wykonawcy informacja o 
pozycji złożonej przez niego oferty i otrzymanej punktacji oraz o punktacji najkorzystniejszej 
oferty. Do momentu zamknięcia aukcji elektronicznej nie ujawnia się informacji umożliwiających 
identyfikację Wykonawców. 

10. Kontynuowanie aukcji elektronicznej w przypadku awarii systemu teleinformatycznego: 

a) W przypadku gdy awaria systemu teleinformatycznego spowoduje przerwanie aukcji 
elektronicznej, Zamawiający wyznacza termin kontynuowania aukcji elektronicznej na 
następny po usunięciu awarii dzień roboczy, z uwzględnieniem stanu ofert po ostatnim 
zatwierdzonym postąpieniu. 

b) Zamawiający po zamknięciu aukcji wybiera najkorzystniejszą ofertę w oparciu                       
o kryteria oceny ofert wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, z uwzględnieniem wyników 
aukcji elektronicznej. 

11. Zamknięcie aukcji elektronicznej następuje: 
a) w terminie określonym w zaproszeniu do udziału w aukcji elektronicznej; 
b) jeżeli w ustalonym terminie nie zostaną zgłoszone nowe postąpienia; 
c) po zakończeniu ostatniego, ustalonego etapu. 

12. Po zakończeniu aukcji elektronicznej Wykonawca zobowiązany jest do przesłania pisemnej 
informacji z zaktualizowaną ceną (brutto/netto) za realizację przedmiotu zamówienia. 
Zaktualizowana cena brutto/netto nie może być wyższa od kwoty zaproponowanej w aukcji 
elektronicznej. 

13. Pisemną informację z zaktualizowaną ceną należy przesłać do Zamawiającego do następnego 
dnia roboczego do godz. 10:00 od daty zakończenia aukcji na adres: Specjalistyczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, ul. B. Krysiewicza 7/8, 61-825 Poznań, 
fax: 61 852 98 06 lub e-mail: zampub@szoz.pl. 

14. Zamawiający powiadomi zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych o wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 
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