
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków 
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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi , 

ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole, woj. opolskie, tel. 077 5414100, faks 077 5414237.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszn.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OCHRONA OBIEKTU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest organizacja i wykonywanie zadań ochrony obiektów budowlanych, terenu, osób i 

mienia użytkowanego przez Zamawiającego oraz pomoc personelowi szpitala w sytuacjach 

zagrożeń, a w szczególności: - ochrona i zabezpieczenie wszystkich obiektów Zamawiającego, - 

obsługa wejścia głównego, - nocne obchody terenu należącego do Zamawiającego, - sprawdzanie i 

zamykanie bram oraz wejścia do budynku o uzgodnionych porach, - zapalanie i wygaszanie 

oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego - nocnego, - przyjmowanie i wydawanie kluczy 

sprzątaczkom, pracownikom Sekretariatu i Kadr, - prowadzenie rejestru kluczy wydanych po 

godzinach pracy oraz sprawdzanie zasadności pobytu pracowników po godzinach pracy, - 

udzielanie informacji o lokalizacji komórek organizacyjnych Zamawiającego, - odśnieżanie i 

utrzymywanie w stanie odśnieżonym w trakcie dyżuru pracowników ochrony wejść do szpitala wraz 

z podjazdem inwalidzkim do budynku szpitala (tzw wejść nocnych i weekendowych), ilość wejść: 1 

http://www.wszn.opole.pl/


wejście przy izbie przyjęć, 2 wejścia przy budynku głównym; powierzchnia do odśnieżania ok. 100 

m2, - wyrywkowe sprawdzanie siatek i toreb pracowników, - telefoniczne wzywanie do usuwania 

awarii n-w infrastruktury: a) sieci wod - kan, b) prądu, c) centralnego ogrzewania, d) hydroforni i 

węzła cieplnego, e) łączności telefonicznej, f) instalacji alarmowej ppoż., g) instalacji alarmowej 

antywłamaniowej, h) dźwigów . Wykaz podmiotów, którym zlecono usuwanie ww. awarii z 

numerami telefonów znajdują się w -Instrukcji Reagowania na awarie urządzeń technicznych i 

medycznych oraz planowanie i realizacja przeglądów konserwacji - oraz w -Planie Ewakuacji na 

wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia- - inne zadania organizacyjne w 

miarę zaistnienia takiej sytuacji, - wydawanie i odbieranie kluczy gościom hotelowym (2 mieszkania) 

ustalonym z administracją hotelu, - wykonywanie poleceń Kierownika Działu Administracyjno-

Technicznego, - współdziałanie Wykonawcy (obowiązkowa obecność koordynatora i grupy 

interwencyjnej oraz pracownika ochrony w trakcie jego dyżuru) z dowodzącym ze strony 

Zamawiającego lub służb uprawnionych (Policja, Straż Pożarna, itp.) w przeprowadzaniu ewakuacji 

lub innych akcjach nadzwyczajnych (dotychczasowa częstotliwość podobnych akcji max. 2 w roku), 

- uczestnictwo koordynatora i grupy interwencyjnej w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych 

u Zamawiającego w ustalonych wcześniej terminach, częstotliwość 1 raz w roku, - udzielanie 

pomocy przy pacyfikacji pobudzonych i agresywnych pacjentów w Izbie Przyjęć i na Oddziałach - 

zgodnie z zasadami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 

dn. 23.08.1995 r. w sprawie sposobu stosowania przymusu bezpośredniego (Dz.U. 1995 nr 163 

poz. 514 z późn.zm.) - zachowanie się grupy interwencyjne w przypadku przybycia na miejsce 

wezwania a) po przybyciu do miejsca wezwania winni zapytać -W czym mamy pomóc ?- b) 

wykonać polecenia służb medycznych przy pacyfikacji pobudzonych i agresywnych pacjentów w 

Izbie Przyjęć i na Oddziałach: personelu medycznego (pielęgniarzy , pielęgniarek i lekarzy) 

UWAGA: Przez obiekt budowlany należy rozumieć budynki i budowle z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi oraz obiekty małej architektury w rozumieniu prawa budowlanego, 

(Dz.U.2006.156.1118 -j.t. z późn .zmianami)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

• Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

• Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia ewentualnych zamówień uzupełniających. 

Zamówienia uzupełniające udzielane będą w trybie zamówień z wolnej ręki, po spełnieniu 

przesłanek z art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, do wysokości 50% zamówienia podstawowego. 

Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie podstawowe, zobowiązany będzie do 

zastosowania w zamówieniach uzupełniających stawek nie wyższych niż zastosowane w 



zamówieniu podstawowym powiększonych maksymalnie o wskaźnik inflacji o średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez GUS.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełni warunek jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania działalności 

w zakresie ochrony osób i mienia wynikające z ustawy z dn. USTAWY z dnia 22 sierpnia 

1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmn. (Dz. U. z 2005 r. Nr 145 poz. 1221 j.t. z 

późn. zm.) tj. koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

bezpośredniej ochrony fizycznej mienia (stałej lub doraźnej) obejmujące okres realizacji 

umowy

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się zrealizowaniem min. 2 usług 

polegających na ochronie osób i mienia dla obiektu, w którym całodobowo przebywa 

minimum 100 osób jednocześnie, o wartości brutto min. 90.000 PLN za usługę trwającą 

min. 1 rok dla każdej z usług.

• III.3.3) Potencjał techniczny



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wymagane złożenie oświadczenia

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełni warunek - jeżeli dysponuje: - koordynatorem - 1 osoba, która 

nadzorowała świadczenie usługi z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w zakresie 

kierowania zespołem pracowników ochrony fizycznej i grup interwencyjnych, 

posiadającym licencję min. I stopnia pracownika ochrony fizycznej wynikającą z ustawy z 

dn. 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmn. - pracownikami ochrony 

fizycznej, (ochroniarze), min. 3 osoby - posiadającymi doświadczenie zawodowe w 

wykonywaniu ochrony fizycznej o odpowiednich warunkach psycho - fizycznych, Uwaga: 

Jeżeli w Załączniku nr 5 zostaną wymienieni dodatkowi pracownicy ochrony fizycznej 

ponad 3 osoby - np. na planowane zastępstwo, w trakcie urlopu czy choroby wówczas 

zgoda Zamawiającego na zmianę pracownika ochrony w trakcie realizacji umowy nie 

będzie wymagana, - pracownikami grupy interwencyjnej w ilości min. 8 osób, - 

posiadającymi doświadczenie zawodowe w przeprowadzaniu interwencji, posiadających 

min. licencję I stopnia pracownika ochrony fizycznej wynikającą z ustawy z dn. 

22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia z późn. zmn.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca spełni warunek jeżeli jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

przedmiocie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę minimum 2.000.000 zł. 

(dwa mln zł)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY

• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w 

art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu, należy przedłożyć:

• koncesję, zezwolenie lub licencję 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku  wiedzy  i  doświadczenia  w  okresie  ostatnich  trzech  lat  przed  upływem 



terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi  zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie 

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w 

szczególności  odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub 

kierowanie  robotami  budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji 

zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  dla  wykonania 

zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o 

podstawie do dysponowania tymi osobami 

• oświadczenie,  że  osoby,  które  będą uczestniczyć  w wykonywaniu  zamówienia, 

posiadają  wymagane  uprawnienia,  jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania 

takich uprawnień 

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt  2  ustawy,  wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu 

składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w 

zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 

postępowaniu na potencjał  innych podmiotów,  które  będą brały udział  w realizacji 

części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie 

wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. 

• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych



Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że:

• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej  

niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W tym celu wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 3. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie zamówienia muszą spełnić warunki udziału w 

postępowaniu określone w art. 22 ust 1 Ustawy i muszą wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z 

postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy. 4. Wymagania 

postawione przez zamawiającego wykonawcy dotyczą odpowiednio, każdego z wykonawców 

składających wspólną ofertę, tj. każdy z Wykonawców musi spełniać warunki formalne określone w 

art. 24 ust.1 Ustawy, natomiast warunki merytoryczne tj. potencjał ekonomiczny- finansowy i 

techniczny-ludzki oraz doświadczenie wykonawców w sumie musi spełniać wymagane warunki, 5. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie na potwierdzenie spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu muszą odpowiednio złożyć dokumenty wymagane jak od Wykonawcy. 6. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą łącznie samodzielnie spełnić warunki 

udziału lub polegając na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru 

prawnego łączących ich z nimi stosunków. Dokumenty innych podmiotów analogicznie, jak w 

przypadku Wykonawcy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonany będzie wybór Wykonawcy, oraz określenie warunków takiej zmiany. (art. 144 ust. 1 

Ustawy). 2.1. Wykaz możliwych zmian - ewentualna zmiana cen może nastąpić jedynie w 

przypadku dokonanej przez właściwy organ państwowy zmiany stawki podatku VAT. Wprowadzenie 

nowych cen musi się odbyć w wysokości proporcjonalnej do wprowadzonych zmian, 

uwzględniających proporcjonalne zmiany w/w czynnika cenotwórczego. 2.2. Określenie warunków 

dokonywania ww zmian do umowy. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie poprzez 

przedstawienie propozycji aneksu do umowy wraz z uzasadnieniem. Uwaga: Wszystkie zmiany 

wymagają zgody stron w formie sporządzonego i podpisanego przez obie strony aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.wszn.opole.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siwz można 

pobrać ze strony internetowej Zamawiającego lub w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

11.01.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. 

św. Jadwigi ul. Wodociągowa 4, 45-221 Opole. Ofertę można złożyć za pośrednictwem poczty, 

przesyłki kurierskiej..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 

sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


