
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GÓRNA " W ŁODZI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 472237995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Alojzego Felińskiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Łódź

1.5.3.) Kod pocztowy: 93-252

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.5.7.) Numer telefonu: 042 6892081

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mcmgorna.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcmgorna.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-72d49ea4-4782-11ec-8c2d-66c2f1230e9c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00272479/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-17 13:31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003830/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie
zamówienia komunikacja między zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu: 
- miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
- ePUAPu dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal
- poczty elektronicznej: sekretariat@mcmgorna.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się elektronicznie przy użyciu: 
1) miniPortalu pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 
2) Elektronicznej Skrzynki Podawczej Zamawiającego: ePUAP: /MCMGorna/SkrytkaESP, znajdującej
się na platformie ePUAP pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal 
3) poczty elektronicznej na adres: sekretariat@mcmgorna.pl
4) strony właściwej dla danego postępowania w Biuletynie Informacji Publicznej Zamawiającego
https://bip.mcmgorna.pl/zamowienia-publiczne
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w: 
1) na miniPortalu: w Instrukcji użytkownika znajdującej się pod adresem:
https://miniportal.uzp.gov.pl/Instrukcje 
2) Regulaminie ePUAP pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal . 
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia,
zmiany lub wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Maksymalny rozmiar maila (razem z
załącznikami) nie może przekraczać 100 MB. 
4. Do złożenia oferty oraz innych dokumentów w postępowaniu uprawnieni przedstawiciele
Wykonawcy muszą dysponować kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
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3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: MCMG-ZP.2710.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Ochrona obiektów i mienia Miejskiego Centrum Medycznego
„Górna” w Łodzi na 2 lata”. 
2. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia,
stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2022-01-04 do 2024-01-03

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najniższą
cenę.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają nw. warunki udziału
w postępowaniu: 

1.1 Warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie
usług ochrony osób i mienia. 

1.2 Warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: 

[KADRY]
W zakresie składu grupy interwencyjnej:
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje co najmniej 2 osobami, które zostały
wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej o której mowa w art. 28 ust.1
Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.) i
legitymują się stosownym zaświadczeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych z 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników
zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy (Dz. U. z 2013 r.,
poz.1628).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw
wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed jej złożeniem

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: 1) koncesja do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie usług
ochrony osób i mienia objętych zamówieniem, o której mowa w art.15 ust.1 Ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r.
o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz.838 ze zm). 
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia (wzór wg
załącznika nr 6 do SWZ).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
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6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 5 000,00 złotych brutto. 
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia
upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2
i 3 oraz ust. 2 ustawy. 
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 
1) Pieniądzu.
2) Gwarancjach bankowych.
3) Gwarancjach ubezpieczeniowych.
4) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2020 r. poz. 299). 
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego
nr 89 1020 3378 0000 1602 0127 5619 w tytule przelewu należy wpisać: „Wadium nr sprawy
MCMG-ZP.2710.3.2021 – Ochrona. Zaleca się dołączenie do oferty dokumentu
potwierdzającego dokonanie przelewu. 
4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się
na rachunku bankowym zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,
gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze pisemne
żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i powinna zawierać
następujące elementy: 
1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta
(banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 
2) kwotę gwarancji, 
3) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……. – do dnia ………”, 
4) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie zamawiającego
w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy. 
6. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, zamawiający wymaga złożenia
wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia) w postaci
elektronicznej. 
7. Wadium musi być wniesione w sposób i w formie umożliwiającej skuteczność żądania jego
wypłaty w sytuacji wystąpienia przesłanek skutkujących zatrzymaniem wadium. 
8. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia
wystąpienia jednej z okoliczności o których mowa w art. 98 ust. 1 ustawy lub w terminie 7 dni od
dnia złożenia wniosku przez Wykonawcę w sytuacjach, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy. 
9. Złożenie wniosku o zwrot wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 2 ustawy, powoduje
rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania
ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale 19. 
10. Zamawiający zatrzymuje wadium w przypadku zaistnienia którejkolwiek z przesłanek
wymienionych w art. 98 ust. 6 ustawy. 
11. Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku
dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, mogą polegać na zdolnościach tych z
Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności takiej zmiany, z zastrzeżeniem § 3 ust. 16 i § 11 ust. 2 umowy. 
2. Działając na podstawie art. 455 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza istotną zmianę
umowy w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przesłanek: 

1) zmiany zakresu lub sposobu realizacji usług objętych umową, w szczególności poprzez: 
a) przedłużenie okresu realizacji usługi w przypadku przedłużenia procedury postępowania
dotyczącego udzielenia nowego zamówienia publicznego na usługi tożsame z przedmiotem
niniejszej umowy o okres niezbędny do zachowania ciągłości usług; 
b) skrócenie okresu realizacji usługi, jeżeli jest to uzasadnione istotnym interesem
Zamawiającego, np. w wyniku podjętych zmian organizacyjnych lub prawnych; 
c) zwiększenie zakresu rzeczowego zadań związanych z realizacją przedmiotu umowy i
wynagrodzenia Wykonawcy, a także sposobu świadczenia usług w związku z powołaniem
nowych procedur bezpieczeństwa wymagających dodatkowego udziału pracowników
Wykonawcy w zakresie niezbędnym do dostosowania zasad świadczenia usług określony w
umowie do nowych procedur; 
d) zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy w ten sposób, że czynią wykonanie Umowy na dotychczasowych
zasadach niecelowym, niezgodnym z wymaganiami lub niemożliwym, przy czym zmiany Umowy
dokonane mogą być tylko w zakresie niezbędnym do dostosowania umowy do wprowadzonych
zmian przepisów prawa takich jak w szczególności zmiany:
- stawki podatku od towarów i usług,
- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( t.j. Dz. U. z
2020 r. poz. 2207.),
- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na
koszty wykonania umowy przez Wykonawcę. W w/w sytuacjach ostateczną zgodę wyraża
Zamawiający, który może nie wyrazić zgody na zmianę stawki wynagrodzenia. Zmiana stawki
wynagrodzenia wymaga zawarcia pisemnego pod rygorem nieważności aneksu do niniejszej
Umowy, który może zostać zawarty po wynegocjowaniu wzrostu wynagrodzenia i zasad
wprowadzenia zmiany.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-11-25 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert następuje za pośrednictwem mini portalu oraz platformy
E-PUAP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-11-25 12:00
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8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-12-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Klauzula informacyjna dla kontrahentów w postępowaniach przetargowych
Zgodnie z art. 13 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Medyczne „Górna”
w Łodzi z siedzibą w Łodzi ul. Felińskiego 7.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: rodo@mcmgorna.pl
lub w siedzibie MCM „Górna” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7 tel. 42 689 20 81
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Ochrona obiektów i
mienia Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi na 2 lata”. Nr MCMG-ZP.2710.3.2021
w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji treści złożonych ofert zgodnie z art. 275
pkt 1 ustawy Pzp.
4. Pani/Pana dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli przetwarzane będą w
celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b i c ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 74, 75, 76 ustawy z dnia 11 września
2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (w przypadku zamówień
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przez okres 5 lat), a jeżeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym
okresie będą archiwizowane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją
kancelaryjną MCM „Górna” w Łodzi.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych dostępu do
swoich danych osobowych w celu:
a) ich sprostowania lub zmiany, jeżeli nie będzie to skutkowało zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie będzie naruszało integralności protokołu i jego załączników.
b) ograniczenia przetwarzania, jeśli nie ma to zastosowania w odniesieniu
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
c) prawa do przenoszenia danych, 
d) prawa wniesienia sprzeciwu, 
e) usunięcia, o ile obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Administratora Danych Osobowych MCM „Górna”
lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może
skutkować odmową zawarcia umowy lub zlecenia.
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