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Chęciny, dnia 2017-06-14 
Znak sprawy: ZP-828-2017 

  
  

UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  
  

  
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 

26-060 Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych   
 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

                                                                                      
informuje, że: 

Zamawiający modyfikuje pkt 3 Warunki i wymagania w Zaproszeniu do składania ofert, który 

otrzymuje brzmienie: 

warunki i wymagania 

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się wykonaniem min 
1 usługi związanej z ochroną budynków użyteczności publicznej w okresie 
ostatnich 36 miesięcy licząc od daty składania ofert, potwierdzonej 
referencjami. Nie dołączenie do oferty wypełnionego wykazu (załącznik nr 5) 
i referencji będzie podstawą do odrzucenia oferty. 
Wykonawca, który zostanie wybrany jako najkorzystniejszy jest 
zobowiązany przed podpisaniem umowy dostarczyć Zamawiającemu: 
1. Aktualną koncesję wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia, na podstawie Ustawy 
o ochronie osób i mienia z 22.08.1997 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432, 2255, 
z 2017 r. poz. 60) 
2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz 
z określeniem ich kwalifikacji, uprawnień, doświadczenia oraz podstawy do 
dysponowania tymi osobami sporządzony według wzoru stanowiącego 
załącznik nr 4 do umowy. 

3. Dokumentu potwierdzającego wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej dla osoby pełniącej funkcję koordynatora. 
4. Dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie Wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000,00 zł. 
Nie dostarczenie ww. dokumentów stanowi podstawę do odmowy 
podpisania umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy. 
Szczegółowe warunki, zakres oraz wymagania Zamawiającego zamieszczone są 
we wzorze umowy stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia. 

 

Zamawiający modyfikuje pkt 6 Kryteria i sposób oceny ofert w Zaproszeniu do składania ofert, 

który otrzymuje brzmienie: 

kryteria i sposób oceny 
ofert 

1. Kryteriami, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 
są: 
Nr Nazwa kryterium Znaczenie 
1 Cena 60% 
2 Termin zapłaty faktury 20%  
3 Czas reakcji grupy interwencyjnej 20% 

 
2. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących zasad:  
 

Kryterium cena - wskaźnik C liczony ze wzoru: 

C  =  
Najniższa oferowana cena spośród ważnych ofert

Cena badanej oferty   X  60%  X  100 

Kryterium termin zapłaty - wskaźnik F liczony ze wzoru: 

F = 
Liczba punktów przyznanych badanej ofercie 

Najwyższa liczba punktów sposród ważnych ofert   x 20% x 100  

Punkty w kryterium „Termin zapłaty faktury” przyznawane będą według 
następujących parametrów: 

L.p. Parametr oceniany Liczba punktów  

1. Termin płatności faktury minimum 30 dni 5 punktów 

2. 

Za każde dodatkowe 5 dni powyżej 30 dni, 
maksymalnie do terminu płatności 
wynoszącego 60 dni, zostanie przyznany 
dodatkowy punkt do liczby punktów za 30 dni  

1 punkt 

UWAGA: Maksymalny termin płatności wymagany przez Zamawiającego 
wynosi 60 dni licząc od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 
wystawionej faktury. W przypadku zaoferowania dłuższego terminu płatności, 
do oceny punktacji Zamawiający uwzględni okres 60 dni. 

Kryterium czas reakcji - wskaźnik T liczony ze wzoru: 

T  =  
Najkrótszy oferowany czas spośród ważnych ofert

Czas badanej oferty   X  20%  X  100 

3. Za najkorzystniejszą spośród ważnych ofert, zostanie uznana oferta 
Wykonawcy, która po zsumowaniu wszystkich punktów uzyskanych 
w poszczególnych kryteriach otrzyma największą liczbę punktów, zgodnie 
z wzorem: 

       LP – całkowita liczba punktów obliczona wg wzoru: LP = C + F + T 
 

Zamawiający modyfikuje pkt 10 Załączniki w Zaproszeniu do składania ofert, który otrzymuje 

brzmienie: 

załączniki 

1. Wzory umów: 
- na usługę ochrony 
- najmu pomieszczeń portierni 
- powierzenia przetwarzania danych osobowych 
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2. Formularz ofertowy 
3. Zasady współpracy 
4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
5. Wykaz wykonanych usług 
6. Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie uruchomienia nowego parkingu 
7. Zarządzenie nr 23/2012 w sprawie nowego rejestru pojazdów pracowniczych 
8. Zarządzenie nr 20/2015 w sprawie regulaminu osób wjeżdżających na teren 
Szpitala 
9. Zarządzenie nr 14/2016 w sprawie zmiany zarządzenia nr 20/2015 
10. Mapa terenu szpitala – stan prawny 05.05.2016 r. 
Załącznik nr 11 stanowić będzie koncesja zezwalającą na wykonywanie usług w 
zakresie fizycznej ochrony obiektów i osób dołączona do umowy. 

 

Zamawiający informuje, że modyfikuje załącznik nr 2. Zmodyfikowany załącznik nr 2 

zamieszczony zostaje w pliku Załącznik nr 2 Formularz ofertowy  ver.3 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 23.06.2017 r. do godziny 

1100 Zamawiający modyfikuje pkt 11 Warunki i termin składania ofert w Zaproszeniu do składania 

ofert, który otrzymuje brzmienie: 

warunki i termin 
składania ofert 

Ofertę należy złożyć na załączonym wzorze formularza cenowego do dnia 23-
06-2017 r. do godz. 1100 osobiście w Sekretariacie Szpitala lub przesłać na 
adres e-mail: przetargi@czerwonagora.pl, a oryginały w wersji papierowej 
należy niezwłocznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego. 
Wgląd do ofert możliwy będzie od 23-06-2017 r. od godziny 1130  w Sekcji 
Zamówień Publicznych. 

 

Wszystkie wyjaśnienia Zamawiający zamieszcza na swojej stronie internetowej, podając link 
dostępu:  
http://bip.czerwonagora.pl/Artykul-Ogloszenie-o-zamowieniu-na-uslugi-spoleczne-ZP-828-2017-Calodobowa-ochrona-
obiektow-osob-i-mienia-oraz-monitorowanie-terenow-Wojewodzkiego-Szpitala-Specjalistycznego-im-sw-Rafala-w-
Czerwonej-Gorze,3886,3873.html 

 
 
 
 

                                                                          Referent ds. Zamówień Publicznych 
 

                                                                       Ewa Stępień 
 
 


