
Nazwa :

Adres.
Telefon:
Faks :

t-odzki Dont Kurltury ul, Traugutta 1B
90-113 L6d2
Telefon: (0-421633 58 29, nr faksu: 042 633 70 96

N-odz, dnia 30 pa2dziernika 2019 r,

REGON: 000278273
NIF:724-10!00.'092
Numer sprawy: LDK.AAT.26.3.2019

OGI-OSZENIE O PMETARGU
dot.. postqpQwania o udzielenie zamowienia publicznego, Numer sprawy: LDK.AAT,26.3.201g
Nazwa zadania: ,,Fizyczna ochrona obiektu, osob, mienia i otoczenia Lodzkiego Domu
Kultury w Lodzi w 2020 rokLt, przez 24 godziny na dobg, ze wsparciem grupy
interwencyi'pei. Fizyczna obsluga szatni oraz recepcji w t-odzkim Domu Kultury."

I Nazwa (fiqma,) i adres zamawiajqcego:
N-odzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-113N_odz
- - ^d^ 

t^^tYt Jzo tvo
42 633 60 32

Adres strony internetoweizamawiajEcego: www.ldk.lodz.pl Biuletyn lnformacji publicznej
Adres poczty elektronicznej: s.dziedzinski@ldk.lodz.pl
Godziny praoy Z"amawiajqcego 9.00-1 S.00

2,'Tryb udzielenia zamowienia

1. Postqpou,lanir: prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 roktt
Prawo zamowien publicznych - (Dz.tJ. 2018. 19BO 1.t. z po2n. zm.) a tak2e wydanych na podstawie
niniejszej ustawy Rozporzqdzen wykonawczych dotyczqcych przedmiotowego zamowienia
publicznego , a zwlaszcza'.

1) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj6w dokument6w,
jakich moZe 2e1dac zamawiajqcy od wykonawcy w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia
(Dz.U .2016 .1126) ,

2) Rozporzqdzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Sredniego
kursu ztotego w stosunku do euro stanowiqcego podstawq przeliczania warto6ci zamowier,r
publicznych
(Dz U. 2017.2477)

3) Rozporzqdzenia Ministra Rozwoju iFinansow zdnia22grudnia2OlT r.w sprawie kwotwartosci
zarnowien oraz konkursow, od ktorych jest uzalezniony obowiqzek przekazywania ogloszen
Urzqdowi Puplikacji Unii Europejskiej (Dz. U.20i7,2479)

2. Ustawa z dniit 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osob i mienia (D2.U.2018.2142 t.j.)

3. Termin wykonania zamowienia: od dnia podpisania umowy (jednak2e nie wcze6niej niz od
dnfla 1 styczpia 2020 roku) do 31 grudnia 2020 roku.
4. O zamowienie, moze ubiegac siq wykonawca, ktory:

1) Posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalno6ci lub czynno6ci, jezeli przepisy
prawa naktadalq obowiqzek ich posiadania
Wykonawca spelni warunek, w zakresie posiadania uprawnien do wykonywania okreSlone.,
dzialalnosci, je6li udokumentuje, ze posiada aktualnq koncesjq Ministra Spraw Wewnqtrznych
wydanq na porJstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osob i mienia
(D2.U.2018.2142. t.j.). na prowadzenie dzialalnoSci gospodarczej w zakresie ustug ochrony osob
mienia; - jego rnreryfikacja nastqpi na podstawie zlozonego oswiadczenia o spelnianiu wirunkow



udziatu w postqpowaniu oraz dokumentu, o ktorym mowa w Rozdziale Vl, pkt D2.
2) Posiada wierJTg i doSwiadczenie
Zamawialqcy u:zna, ze Wykonawca spelnia niniejszy warunek, jeSli w okresie ostatnich trzech lat
przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli
tyrn okresie, wykonal lub wykonuje ( w ptzypa
minimum 2 (dwie) ustugi glowne polegajqce na
000,00 PLt\l brutto (stownie: dwiescie tysi
przedmiotem zamowienia sq swiadczenia ok
wykonana musi spelnia6 wymogi okre6lone przezzamawiajqcego. Weryfikacja warunku nastqpi napodstawie zlozc'nego oSwiadczenia o spelnianiu warunkow uoziatu w postgpowaniu i dokumentow
potwierdzajgcych wykonanie ustug ( po6wiadczenia od poprzednich Wykonawcow).
3) Dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdblnymi do wykonania
zamowienia

arunek je6li wykaze, 2e dysponuje co najmniej 3
pracownikow ochrony fizycznej - jego weryfikacja

a o spelnianiu warunkow udzialu w postgpowaniu
na listq kwalifikowanych pracownikow ochronv.

Opis spelnienia tego warunku:
Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcq posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci

cywilnej w zpkrersie prowadzonej dzialalnoSci zwiqzan ej z przedmiotem zam6wienia na minimalnq
kwotq co najmniej 3.000.000,00 zl (slownie: trzy miliony zlotych oo/1oo)

cn znaczente
Nazwa kryterium Waga
1 Cena 60%
t. Ltczba zgtrudnionych przy realizacji umowy
cracownikovl1 posiadajqcych minimum 2 letnie
lo:iwiadczen ie vu ochron ie obiektow uzytecznosci
rublicznej

20%
J. czas reqkc.ll zalogi interwencyjnej w sytuacjach
zagro2enia osob i mienia 20%

Miejsce i termin skladania ofert:

Oferty nale2y skladac do dnia: 13 listopad a 2019 r. godz. 9.30
w siedzibie zamawlaJEcego

l_odzki Dom Kultury
ul. Traugutta 18, 90-i 13 t_od2 pok. 219

ofedy zostanq otwarte w dniu 13 listopad a 2019 r. godz. 11.00 pok. 114
Otwarcie ofer:t jest jawne.

Termin zwiqzania ofertq: 30 dni od zlo2enia oferty
Osobq ze, strony zamawiajqcego upowalnionq

lmiq i naz,wisko: Slawomir Dziedzinski
Nr tel (042) 633 58 29; 797 326 196
e-mail: s.rjziedzinski@ldk. lodz. pl
pokoj: 23i0

do kontaktowania siq z Wykonawcamijest:

godziny urzqdowania Zamawialqcego: 9:OO _ 15:00

5. Krvteria < ofert i ich

I].ADCA
r Admiryfstn -Teqhnicznego


