Łódź, dnia 16. 10. 2017 r.
Łódzki Dom Kultury ul. Traugutta 18
90-113 Łódź
Telefon: (0-42) 633 58 29, nr faksu: 042 633 70 96
REGON: 000278273
NIP: 724-10-00-092
Numer sprawy: ŁDK.AT.26.5.2017
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ŁDK.AT.26.5.2017
Nazwa zadania: „Fizyczna ochrona obiektu, osób, mienia i otoczenia Łódzkiego Domu Kultury w
Łodzi w 2018 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy interwencyjnej. Fizyczna obsługa
szatni w Łódzkim Domu Kultury.”
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Nazwa :
Łódzki Dom Kultury
Adres:
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź
Telefon:
797 326 196
Faks :
42 633 60 32
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ldk.lodz.pl Biuletyn Informacji Publicznej
Adres poczty elektronicznej: administracja@ldk.lodz.pl
Godziny pracy Zamawiającego 9.00-15.00
2. Tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych – (Dz.U. 2017.1579 j.t. z późn. zm.) a także wydanych na podstawie niniejszej
ustawy Rozporządzeń wykonawczych dotyczących przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:
1)
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U.2016.1126),
2)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych
(Dz.U.2015.2254),
3)
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie kwot wartości
zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi
Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich (Dz.U.2015.2263,)
2. Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t.)
3. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy (jednakże nie wcześniej niż od dnia 1
stycznia 2018 roku) do 31 grudnia 2018 roku.
4. O zamówienie może ubiegać się wykonawca, który:
1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Wykonawca spełni warunek, w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeśli
udokumentuje, że posiada aktualną koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych wydaną na podstawie ustawy z
dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U.2016.1432 j.t..) na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia; – jego weryfikacja nastąpi na podstawie złożonego
oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentu, o którym mowa w Rozdziale
VI, pkt D2.

2) Posiada wiedzę i doświadczenie
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek, jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał lub wykonuje ( w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) należycie minimum 2 (dwie)
usługi główne polegające na ochronie osób i mienia o wartości co najmniej 100 000,00 PLN brutto
(słownie: sto tysięcy złotych 00/100) każda. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia
okresowe lub ciągłe, część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone przez
zamawiającego. Weryfikacja warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu i dokumentów potwierdzających wykonanie usług ( poświadczenia od poprzednich
Wykonawców).
3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje co najmniej 3 osobami
wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej - jego weryfikacja nastąpi na
podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz kopii dokumentów
poświadczających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
4) Inne wymagania finansowe i organizacyjne
Opis spełnienia tego warunku:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną kwotę co najmniej
2.000.000,00 zł.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Waga
Cena
60%
Liczba zatrudnionych przy realizacji umowy pracowników
posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w
ochronie obiektów użyteczności publicznej
20%

Czas reakcji załogi interwencyjnej w sytuacjach
zagrożenia osób i mienia

20%

Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 8 listopada 2017 r do godz. 10.00 składania ofert
w siedzibie zamawiającego
Łódzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113 Łódź pok. 218
Oferty zostaną otwarte w dniu 8 listopada 2017 r w pokoju 103 o godz. 10.30
Otwarcie ofert jest jawne.
Termin związania ofertą: 30 dni od złożenia oferty
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się ze Wykonawcami jest:
Imię i nazwisko
Sławomir Dziedziński
nr tel: (042) 633 58 29; 797 326 196
e-mail: administracja@ldk.lodz.pl
pokój: 230
godziny urzędowania Zamawiającego: 9:00 – 15:00

___________________________________

