
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługa społeczna 

Postępowanie na usługi społeczne prowadzone na zasadach określonych w art. 138o ustawy   

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U.2019.1843 ze zm.). 

Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota 750 000 euro, wskazana w art.138g ust.1 pkt 1 ustawy.  

 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia , ul. Szkolna 16, 20-124 Lublin, woj. 

lubelskie, tel. 81 53 105 11, faks 81 53 105 28. 

 

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

II.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
 

Świadczenie usług ochrony osób i mienia  Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  w siedzibach 

przy ul. Szkolnej 16 i Nadstawnej 4 w Lublinie  oraz całorocznego utrzymania porządku na terenie 

przylegającym do budynku przy ulicy Szkolnej 16 w Lublinie: parkingach, chodnikach, drogach 

dojazdowych i trawnikach, pasach zieleni. 

CPV: 79 71 00 00-4 usługi ochroniarskie 

90 61 00 00-6 usługi sprzątania i zamiatania ulic 

77 31 41 00-5 usługi w zakresie trawników 

90 62 00 00-9 usługi odśnieżania 

90 63 00 00-2 usługi usuwania oblodzeń.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia (siwz), stanowiącej załącznik nr 1 do ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

II.2 CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA  
 

Zamówienie realizowane będzie przez 24 miesiące od dnia rozpoczęcia świadczenia usług. 

 

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24  ust. 1 pkt 12 – 23 i ust. 5 pkt 1 ustawy pzp. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj.: 

 

1) posiadają aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony osób i mienia 

Ocena spełniania tego warunku nastąpi przez weryfikację aktualnej koncesji Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.   

Brak aktualnej koncesji zostanie oceniony jako niespełnienie warunku, a Wykonawca podlegać będzie 

wykluczeniu. 

 

2) wykonali (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych uwzględniane będą również usługi 

wykonywane) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 3 (trzy) usług polegających na 

ochronie osób i mienia  o wartości nie mniejszej niż 150 000,00 złotych brutto każda.    



Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie wykazu wykonanych (a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonywanych) usług, z dokumentami potwierdzającymi, że usługi 

te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z załącznikiem nr 4  do specyfikacji. 

 

3) dysponują co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej.  

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć 

w wykonaniu zamówienia (załącznik nr 5) wraz z zaświadczeniami wydanymi przez właściwego 

Komendanta Wojewódzkiego Policji. Wykaz ma obejmować co najmniej 5 osób wpisanych na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

4) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na 

sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż  1 000 000,00 zł. 

Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie przedłożonego dokumentu opłaconej polisy, a w 

przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.  

 

IV. KRYTERIA OCENY OFERT   
 

1.  Cena – 80% 

 

Liczba punktów dla kryterium cena obliczona zostanie wg wzoru:  

 

cena z oferty najkorzystniejszej  

C =  -------------------------------------- x 80 

cena z oferty  badanej   

 

2. Doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług ochrony - 20% 

     

     Ocena oferty w tym kryterium nastąpi na podstawie ilości usług ochrony, których wykonanie 

     Wykonawca wyszczególnił w wykazie stanowiącym załącznik nr 4  do specyfikacji. 

 

      Liczba punktów dla kryterium doświadczenie Wykonawcy w realizacji usług ochrony obliczona 

zostanie wg wzoru: 

 

ilość wykonanych przez danego Wykonawcę usług 

D =  --------------------------------------------------------------------- x 20 

największa wykazana w ofertach ilość wykonanych usług  

 

 

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (zaokrągloną do 

dwóch miejsc po przecinku) po zsumowaniu punktacji za kryteria C + D. 

 

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

 

Oferty należy składać osobiście lub przesłać pocztą do Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, 

ul. Szkolna 16, 20-124, Lublin, pokój nr 20 w terminie do dnia 27.05.2020 r. do godziny 12.00.  

Decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką 

pocztową czy kurierską. Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.  



Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Sali Konferencyjnej, pokój nr 205,  

w dniu 27.05.2020  r. o godzinie 12.30. 

 

VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI I WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA 

SIĘ Z WYKONAWCAMI 

 

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można 

przekazywać pisemnie, faxem lub e-mailem. 

 

Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z wykonawcami są:  

Urszula Czajka, tel. 81 53 105 32, e-mail: urszula.strazyc@nfz-lublin.pl 

Jolanta Pietrasińska, tel. 81 53-105-11, e-mail: jolanta.pietrasinska@nfz-lublin.pl 

 

Adres strony internetowej, na której zamawiający będzie zamieszczał wymagane prawem zamówień 

publicznych informacje związane z niniejszym postępowaniem: www.nfz-lublin.pl  

 

VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

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

 

 
 

                                                                                             

Dyrektor 
Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia 
Karol Tarkowski 
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