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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:158913-2015:TEXT:PL:HTML

Polska-Katowice: Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
2015/S 088-158913
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
Osoba do kontaktów: Agnieszka Gwóźdź-Kuzior
40-038 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322002050
E-mail: agnieszka.gwozdz-kuzior@ka.policja.gov.pl
Faks: +48 322002060
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.slaska.policja.gov.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-120,73-20/2015 Wyżywienie osób zatrzymanych w PDOZ KMP/KPP/KWP Katowice–Policyjna Izba
Dziecka–Oddział Bielsko-Biała – postępowanie nr 3.

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kod NUTS PL22

II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
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Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
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Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Zadanie nr 1 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Tychach
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do 31.12.2016.

Część nr: 2
Nazwa: Zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Bielsku-Białej
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
07/05/2015
S88
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/16

Dz.U./S S88
07/05/2015
158913-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

4/16

2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do dnia 31.12.2016 r.

Część nr: 3
Nazwa: Zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w Częstochowie
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
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%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do 31.12.2016.

Część nr: 4
Nazwa: Zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Lublińcu
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
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Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do 31.12.2016.
Część nr: 5
Nazwa: Zadanie nr 5 - Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w Raciborzu
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający zastrzega, że w przypadku zadania nr 5 realizacja umowy rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu
Wykonawcy przez Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od 1.7.2015.

Część nr: 6
Nazwa: Zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
1)
Krótki opis
1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług gastronomicznych w zakresie sporządzania posiłków dla
osób zatrzymanych.
2 Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 zadań:
2.1 zadanie nr 1 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Tychach;
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2.2 zadanie nr 2 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w BielskuBiałej;
2.3 zadanie nr 3 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KMP w
Częstochowie;
2.4 zadanie nr 4 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Lublińcu;
2.5 zadanie nr 5 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych KPP w
Raciborzu;
2.6 zadanie nr 6 – Wyżywienie osób zatrzymanych w Policyjnej Izbie Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w
Katowicach – Oddział Bielsko- Biała
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.
UWAGA: Marża dla danego zadania podana będzie w celu wyboru najkorzystniejszej oferty i będzie
obowiązywała przez cały okres umowy. Marża wskazana w formularzu ofertowym nie może przekroczyć 100
%. W przypadku podania marży wyższej niż 100 % oferta zostanie odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Pzp. Cenę oferty dla danego zadania należy obliczyć wg wzoru podanego w formularzu ofertowym i
wpisać we właściwe miejsce wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy. Umowa w niniejszym
postępowaniu zostanie zawarta do kwoty będącej wartością oferty.
4 Zamawiający dopuszcza podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców
Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zostanie im powierzone (załącznik nr 1 do SIWZ).
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55300000

3)

Wielkość lub zakres

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do dnia 31.12.2016 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należność za wykonaną usługę przelewem w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z konta Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
2. Podstawą wystawienia faktury VAT za posiłki wydane w danym miesiącu są „Talony Żywnościowe”,
wystawiane za odebrane (przywiezione) posiłki, które następnie będą podstawą ich rozliczenia. Talony
Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z fakturą.
3. Rozliczenie wyżywienia odbywa się będzie w systemie miesięcznym tzn. do dnia 10 następnego miesiąca.
4. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia
przelewu do banku.
5. Wykonawca:
a) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4.6.2012 w sprawie
pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi
przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych dziecka, regulaminu pobytu w tych
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami z obrazu tych pomieszczeń, pokoi

07/05/2015
S88
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

7/16

Dz.U./S S88
07/05/2015
158913-2015-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

8/16

i izb (Dz.U. z dnia 6.6.2012 poz. 638) zobowiązuje się do zachowania norm wyżywienia dziennego w gramach
na osobę według wykazu norm wyżywienia stanowiącego załącznik nr …… do SIWZ stanowiącym załącznik nr
……. do niniejszej umowy,
b) w oparciu o Decyzję nr 1/11 Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA z 4.10.2011 – przyjmuje na
dzień podpisania umowy wartość pieniężną za osobodzień w kwotach wskazanych w załączniku nr ……… do
SIWZ, który stanowi załącznik nr ……. do umowy, do której będzie doliczał:
marżę w wysokości .....................................% oraz ..................% VAT
Wskazana marża, musi zawierać całkowity koszt związany z zakupem produktów wykorzystywanych do
przygotowywania posiłków, cenę przygotowania i dowiezienia posiłków do miejsca przeznaczenia.
Wartość pieniężna normy może ulec zmianie z chwilą wydania nowych Decyzji w tej kwestii.
c) Posiłki powinny być przygotowane trzy razy dziennie, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, w godzinach
od 7°° -8°°; 12°°-14°° i 18°°-19°°
6. W przypadku zmiany stawki wynikającej ze zmiany Decyzji określonej w § 2 ust. 1 litera b, zostanie
sporządzony aneks do niniejszej umowy.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości posiłków podanych w § 1 ust. 2 z przyczyn, których nie
mógł wcześniej przewidzieć.
III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie zamówienia publicznego przed zawarciem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum,
która będzie regulować wzajemną współpracę Wykonawców, czyli zawierać postanowienia dotyczące m.in.
realizacji poszczególnych części zamówienia, sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141
ustawy Pzp Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność
za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu
cywilnego.
Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:
— upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą
go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich
sprawach związanych z umową,
— stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji
zamówienia,
— być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec
Zamawiającego,
— być zawarta w formie pisemnej,
— określać zakres rzeczowo – finansowy każdego z członków konsorcjum.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1 O udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp
dotyczące:
1.1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. Wykonawca musi posiadać
zaświadczenie o wpisie do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub decyzja o zatwierdzeniu zakładu (Ustawa z 25.8.2006 o bezpieczeństwie żywności i żywienia -
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tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm. oraz Rozporządzenie (WE) Parlamentu Europejskiego
i Rady nr 852/2004 z 29.4.2004 w sprawie higieny środków spożywczych Dz. Urz. UE z 30.4.2004 L139 ze
zm.) jako spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i
obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z
użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności
cateringowej.
2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.
2B, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty
dotyczące:
3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3.2 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3.3 charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4 Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
6 Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w rozdziale IV.A SIWZ:
6.1 Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 3 m-ce i 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym,
jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym
terminie.
6.2 W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały
przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w
KRS. Wystarczającym będzie, że Wykonawca dołączy do oferty dotychczasowy obowiązujący KRS uchwałę o
zmianie zarządu jak również przedłożenie informacji z KRK dotyczącej urzędującego na tej podstawie członka
zarządu. Brak informacji z KRK dotyczącej osoby figurującej w KRS, ale faktycznie nie będącej członkiem
zarządu, co wynikać będzie z uchwały nie będzie miało negatywnych skutków dla Wykonawcy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu
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A. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp
1 W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1.1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp (wg
wzoru zał. nr 1 do SIWZ),
1.2 Zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli w zakresie warunków i
higieny pracy w lokalu gastronomicznym lub Decyzja z SANEPID-u o zatwierdzeniu zakładu jako spełniającego
odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie produkcji i obrotu artykułami
spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi, odgrzewanymi, z użyciem naczyń
wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych opakowanych oraz działalności cateringowej.
1.3 Wykaz narzędzi – samochodów w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi zasobami zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 SIWZ.
1.4 zaświadczenie lub decyzja, że samochód lub samochody, którym będą świadczone usługi jest
przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków
spożywczych w opakowaniach jednostkowych (art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy o bezpieczeństwie żywności i
żywienia z dnia 25.8.2006 - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm.)
1.5 Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (wzór zał. nr 1 do SIWZ).
2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, należy
przedłożyć:
2.1 oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (wzór zał. nr 1 do SIWZ).
2.2 aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert.
2.3 aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
2.4 aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
3 W zakresie potwierdzenia, niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp,
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
3.1 Jeżeli Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – informacje (oświadczenie) Wykonawcy o braku
przynależności do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów złożone na załączniku nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy
3.2 Jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej – Listę podmiotów należących do tej samej grupy
kapitałowej złożoną na odrębnym dokumencie.
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4 Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art 22 ust.1 ustawy Pzp, polegający na
zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały
udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla Wykonawcy, określonym w rozdziale IV A ppkt od 2.1 do 2.4.
5 W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone
w podpunkcie od 2.1 do 2.4. oraz 3.1 lub 3.2 SIWZ. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach od
1.1 do 1.5 SIWZ mogą przedstawić łącznie.
6 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów o których mowa w rozdziale IV litera A ppkt 2.2–2.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
— nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
7 Definicje dotyczące grupy kapitałowej
7.1 Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4
pkt. 14 Ustawy z 16.2.2007 o ochronie konkurencji i konsumentów)
7.2 Przedsiębiorcy – rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności
gospodarczej, a także:
7.2.1 osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której
ustawa przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej,
które nie są działalnością w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
7.2.2 osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność
gospodarczą w ramach wykonywania takiego zawodu,
7.2.3 osobę fizyczną, która posiada kontrolę w rozumieniu pkt. 4 (definicja poniżej), nad co najmniej jednym
przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie
działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji.
7.2.4 związek przedsiębiorców (rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające
przedsiębiorców, o których mowa w pkt. 1-4, jak również związki tych organizacji) – na potrzeby przepisów
dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów.
(zgodnie z art. 4 pkt. 1 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów)
7.3 Przejęciu kontroli – rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez
przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych
lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców;
uprawnienia takie tworzą w szczególności:
7.3.1 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo
na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy
(przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
7.3.2 uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
7.3.3 członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego
przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
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7.3.4 dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na
walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
7.3.5 prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
7.3.6 umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie
zysku przez takiego przedsiębiorcę. (zgodnie z art. 4 pkt. 4 Ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i
konsumentów)
B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
wymagań zamawiającego na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
1 Oświadczenie Wykonawcy, że potwierdza dyspozycyjność przez siedem dni w tygodniu, również w dni
ustawowo wolne od pracy i święta (złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ)
2 Oświadczenie Wykonawcy (złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ), że:
2.1 Wszystkie posiłki będą podzielone na porcje, zapakowane w jednorazowych opakowaniach na których
będzie podany termin przydatności do spożycia i kaloryczność posiłku,
2.2 Wszystkie posiłki będą dostarczane w atestowanych torbach termicznych przeznaczonych do przewożenia
żywności.
2.3 Adres zakładu spełniającego odpowiednie wymagania do celów działalności prowadzonej w zakresie
produkcji i obrotu artykułami spożywczymi będącymi produktami lub półproduktami, daniami gotowymi,
odgrzewanymi, z użyciem naczyń wielorazowego użytku, kanapek, artykułów ogólnospożywczych
opakowanych oraz działalności cateringowej
3 W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcy/om oświadczenie
Wykonawcy wskazujące, jaki zakres zamówienia będzie realizował przy udziale podwykonawcy/ów złożone na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie.
III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w
postępowaniu,określone w art. 22 ust 1 ustawy Pzp dotyczące: dysponowania odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:
1 Wykonawca musi wykazać się posiadaniem co najmniej:
1.2.1.1 jednego samochodu przystosowanego do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach
transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na
jedno lub dwa zadania;
1.2.1.2 dwóch samochodów przystosowanych do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach
transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na
trzy zadania;
1.2.1.3 trzech samochodów przystosowanych do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach
transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na
cztery zadania;
1.2.1.4 czterech samochodów przystosowanych do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach
transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na
pięć zadań;
1.2.1.5. pięć samochodów przystosowanych do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach
transportowych oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych w przypadku składania ofert na
sześć zadań.
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Dodatkowo każdy pojazd musi posiadać zaświadczenie lub decyzję, że samochód, którym będą świadczone
usługi lub usługa jest przystosowany do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych
oraz środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych (art. 62 ust.1 pkt 1 Ustawy o bezpieczeństwie
żywności i żywienia z 25.8.2006 - tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 136 poz. 914 ze zm.)
Za wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca prowadzi lokal gastronomiczny w tym samym budynku w którym
znajdują się pomieszczenia zatrzymań. W takim przypadku Wykonawca jest zobligowany do złożenia
stosownego oświadczenia w wykazie narzędzi stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
Przykłady:
a) Wykonawca który złoży ofertę na trzy zadania zobligowany będzie do wykazania, iż posiada dwa samochody
przystosowane do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków
spożywczych w opakowaniach jednostkowych,
b) Wykonawca który złoży ofertę na cztery zadania zobligowany będzie do wykazania, iż posiada trzy
samochody przystosowane do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz
środków spożywczych w opakowaniach jednostkowych,
c) Wykonawca który złoży ofertę na pięć zadań zobligowany będzie do wykazania, iż posiada cztery samochody
przystosowane do przewozu posiłków w specjalistycznych pojemnikach transportowych oraz środków
spożywczych w opakowaniach jednostkowych.
d) Wykonawca który złożył ofertę na jedno zadanie a lokal wydający posiłki znajduje się w tym samym budynku
w którym znajdują się pomieszczenia zatrzymań zobligowany jest do złożenia stosownego oświadczenia w
wykazie narzędzi stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.
1.2.2 Wykonawca musi wykazać, że osoby dostarczające posiłki oraz inne osoby mające kontakt z żywnością
zostały dopuszczone przez lekarza do wykonywania pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością,
co potwierdzą aktualne książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych oraz muszą były
nadzorowane i/lub szkolone w sprawach higieny żywności odpowiednio do ich charakteru pracy.
2 Zgodnie z art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu,
potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub
ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami
niezbędnymi do realizacji zamówienia. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust.
2B, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
3 Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków będzie polegał na zasobach innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, zobowiązany jest udowodnić,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w stopniu niezbędnym dla należytego
wykonania zamówienia oraz, że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty
dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów
do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia oraz dokumenty dotyczące:
3.1 zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
3.2 sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
3.3 charakteru stosunku, jaki łączy lub będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
3.4 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
4 Zamawiający w oparciu o art. 26 ust. 2a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga wykazania przez
Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
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5 Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do
oferty dokumentów i oświadczeń w formie spełnia, nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków udziału w
postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp.
III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-2380-120,73-20/2015

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 52-091016 z dnia 14.3.2015
Inne wcześniejsze publikacje
Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2015/S 37-063268 z dnia 21.1.2015

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
15.5.2015 - 10:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 15.5.2015 - 10:30
Miejscowość:
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych, 40-038 Katowice, ul. J.
Lompy19,blok C, piętro VII, pokój 747
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1)

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: 9.2016.

VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Umowa obowiązywać będzie: od dnia podpisania do dnia 31.12.2016 r. Zamawiający zastrzega, że w
przypadku zadania nr 5 realizacja umowy rozpocznie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy przez
Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż od 1.7.2015.

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1 Zasady, terminy oraz sposób korzystania ze
środków ochrony prawnej szczegółowo regulują przepisy działu VI ustawy Prawo zamówień publicznych –środki
ochrony prawnej oraz odwołania (art. 179–198 ustawy Pzp).
2 Środki ochrony prawnej określone w dziale VI przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma
lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
3 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom
wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
4 Terminy wnoszenia odwołań:
4.1 odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności stanowiącej podstawę jego
wniesienia;
4.2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie:
10dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej;
4.3 odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 4.1. i 4.2. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
5 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp:
5.1 odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności, zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
5.2 odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu;
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5.3 odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą faksu lub drogą
elektroniczną. 6 Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
4.5.2015
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