
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi

Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego
Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą

parkingu (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MAŁOPOLSKI SZPITAL ORTOPEDYCZNO-REHABILITACYJNY IM.
PROF.BOGUSŁAWA FRAŃCZUKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351194736

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Modrzewiowa 22

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-224

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 428-73-04

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.kcr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

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: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego
Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą
parkingu (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0594229e-1486-11ec-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00185615/01
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2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-09-20 12:47

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005601/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 Usługa polegająca na stałym, całodobowym dozorze mienia MSOR wraz z obsługą gazów
medycznych wraz z najem parking o pow. 3679 m², znajdujący się na terenie szpitala, na cele
postoju pojazdów (...)

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: 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://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-2021

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 komunikacja
odbywa się przy użyciu miniPortal-u (https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP-u 
(https://obywatel.gov.pl/nforms /ezamowienia) oraz poczty elektronicznej. BZP - www:
https://ezamowienia.gov.pl. Adres poczty elektronicznej: office@kcr.pl. Adres skrzynki ePUAP:
/KCRIO/SkrytkaESP. Adres www: https://www.kcr.pl/zamowienia-publiczne-i-ogloszenia.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Sposób
sporządzenia i przedłożenia dokumentów został szczegółowo opisany w pkt Specyfikacji Warunków
Zamówienia (SWZ). 2. W postępowaniu komunikacja odbywa się przy użyciu miniPortal-u
(https://miniportal.uzp.gov.pl), ePUAP-u (https://obywatel.gov.pl/nforms /ezamowienia) oraz poczty
elektronicznej. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów,
informacji i oświadczeń oraz ich cyfrowych odwzorowania (w tym tzw. kopii elektronicznych) opisane
zostały w Regulaminie korzystania z miniPortal-u oraz Regulaminie ePUAP-u. 4. Zgodnie z art. 63 ust.
2 ustawy Pzp, w postępowaniu o udzielenie zamówienia (...) o wartości mniejszej niż progi unijne
ofertę, (...), oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w
formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym.

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

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Wymagania RODO zostały określone w SWZ. 2. Klauzula
informacyjna RODO została opublikowana na stronie www niniejszego postępowania. 3. Ilekroć w
SWZ jest mowa o RODO, należy przez to rozumieć: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 str.
1). 4. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia
wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem w postępowaniu. Do obowiązków
tych należą m.in. obowiązki wynikające z RODO, w szczególności obowiązek informacyjny
przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których
dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13
RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą,
dysponuje już tymi informacjami (por. art. 13 ust. 4).

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
została opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: A.I.271.1.6.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

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

4.1.5.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN

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

„Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia Małopolskiego
Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka wraz z obsługą
parkingu znajdującego się na terenie Szpitala, usługą utrzymania czystości w sezonie jesienno
zimowym oraz obsługą gazów medycznych”. Zamówienie obejmuje usługi wykonywane na
terenie Małopolskiego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego im. prof. Bogusława Frańczuka,
Al. Modrzewiowa 22 w Krakowie oraz MSOR przy ul. Emaus 18 w Krakowie. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, będący załącznikiem nr 4 do
SWZ. Zapisy SWZ należy czytać wraz z ewentualnymi zmianami treści SWZ, będącymi np.
wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Zamawiający przewiduje
możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, w
wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 98341140-8 - Usługi dozorowania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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79710000-4 - Usługi ochroniarskie

98341130-5 - Usługi stróżowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

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

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Zamawiający przewiduje możliwość udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp, w wysokości nieprzekraczającej 100 % wartości zamówienia podstawowego (co
stanowi kwotę 243 902,44 netto). Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu podobnych usług w
stosunku do tych opisanych w niniejszym postępowaniu, w tym we wzorze umowy. Uwaga do sekcji
"Wartość zamówienia": wartość zamówienia obejmuje zamówienia z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp -
które wynoszą 100% zamówienia podstawowego.

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert został szczegółowo opisany w SWZ. 
Oferty będą oceniane według kryteriów: A. Najniższa cena brutto – waga kryterium 90 pkt (90%); B.
Czynsz najmu netto za jeden miesiąc (z tytułu najmu parkingu i pomieszczeń niezbędnych do
należytego wykonania zamówienia – dotyczy Al. Modrzewiowej 22) – waga kryterium 10 pkt (10%).

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny i kosztu

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 10

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: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy (zgodnie z art. 57 pkt 2 ustawy Pzp)
spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie posiadania zdolności technicznej lub
zawodowej (posiadają wiedzę i doświadczenie), tj. 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), należycie wykonali (rozpoczął i zakończył) lub
wykonują (rozpoczął i aktualnie realizuje) co najmniej dwie usługi dozoru budynku użyteczności
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publicznej lub/i budynku instytucji ochrony zdrowia, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00
brutto (każda).
Uwaga: w przypadku usługi realizowanej nadal przez Wykonawcę, wymaganie dotyczące kwoty
usługi (minimum 200 000,00 zł) - winna spełniać dotychczas zrealizowana część usługi. 
Budynek użyteczności publicznej rozumiany jest jako obiekt zdefiniowany w Rozporządzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2017 poz. 2285) w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może wykluczyć
Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego

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:
1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz Oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia) - według wzorów stanowiących
załączniki 2 i 3 do SWZ - składane wraz z ofertą. 2. Oświadczenie o aktualności informacji zawartej w
oświadczeniu, o których mowa w pkt 7.3. SWZ (zgodnie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp), w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ - składane na
wezwanie Zamawiającego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wraz z podaniem ich przedmiotu,
wielkości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane,
sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Specyfikacji, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane, a
w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
Wykonawcy. 
Uwaga! W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Formularz oferty wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 2.
Pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania
Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie
wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 3. 3. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru
Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub
innego właściwego rejestru. 4. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w celu wstępnego potwierdzenia)
- według wzorów stanowiących załączniki 2 i 3 do SWZ. 5. Zobowiązanie podmiotu
udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby
realizacji zamówienia, lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód
polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu (zgodnie z art. 118
ustawy Pzp) – jeżeli dotyczy. 6. Oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają
poszczególni Wykonawcy – dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp). 7. Dokumenty wymagane w postępowaniu
oraz sposób ich złożenia został opisany w SWZ udostępnionej na stronie prowadzonego
postępowania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
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SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Informacje na temat Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia - zgodnie z
art. 58 ust. 1 ustawy Pzp, zostały opisane w SWZ.

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:
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do treści tej umowy, zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik do SWZ
opublikowany na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

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

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-29 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: MiniPortal

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-29 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-10-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. W świetle art. 95 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę (lub
podwykonawcę) na podstawie stosunku pracy osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności związane z pełnieniem funkcji strażnika/portiera oraz obsługą gazów
medycznych, ponieważ wykonywanie tych czynności polega na świadczeniu pracy w sposób
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Uwaga! Powyższy
wymóg zatrudnienia nie dotyczy składających ofertę: osób fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą, które zobowiążą się do osobistego świadczenia ww. prac oraz wspólników spółek
osobowych, którzy zobowiążą się do osobistego świadczenia tych prac na rzecz spółki, w takim
zakresie w jakim ww. osoby zapewnią osobistą realizację zamówienia. 2. Oferty składane są w
języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone na j.
polski. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający nie
dopuszcza składania ofert częściowych. Ze względów organizacyjnych, ekonomicznych,
celowościowych zamówienie nie może zostać podzielone na części. Zamawiający poprzez
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określenie warunków i kryteriów w postępowaniu nie eliminuje mikro/małych/średnich
przedsiębiorstw z udziału w postępowaniu. Podział niniejszego zamówienia na części należy
uznać za niecelowy i mający wpływ na nieuzasadniony wzrost kosztu wykonania usługi.
Jednocześnie potrzeba skoordynowania (ze względu na charakter świadczonych usług) działań
różnych Wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia mogłaby w dużym stopniu
zagrozić właściwemu wykonaniu zamówienia. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji
przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem podwykonawców, z uwzględnieniem przepisów
określonych w rozdziale 5 DZIAŁU VII ustawy Pzp. 6. Zamawiający przewidział możliwość
przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej na terenie Małopolskiego Szpitala
Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka. Terminy wskazano w SWZ w pkt
4.15. (odbycie wizji lokalnej nie jest obowiązkowe).
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