
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Poznań: Usługi w zakresie wy żywienia w formie ciepłych posiłków i

suchych prowiantów dla policjantów SPAP

Numer ogłoszenia: 423856 - 2014; data zamieszczenia: 3 1.12.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Komenda Wojewódzka Policji , ul. Jana Kochanowskiego 2A, 60-844 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8412743, 8412740, faks 061 8412744.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.wielkopolska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługi w zakresie wyżywienia w formie ciepłych

posiłków i suchych prowiantów dla policjantów SPAP.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług w zakresie przygotowywania i wydawania posiłków oraz konsumpcji na miejscu wyżywienia w

formie ciepłych posiłków i suchych prowiantów dla policjantów SPAP. Zamówienie obejmuje przygotowanie,

wydanie oraz umożliwienie konsumpcji na miejscu posiłków w formie obiadu oraz w wyjątkowych sytuacjach

suchych prowiantów z produktów świeżych, wysokiej jakości, odpornych na wysokie temperatury otoczenia oraz

spełniających normy jakości produktów spożywczych; a) od poniedziałku do piątku w przewidywanej ilości- 28

porcji dziennie, b) w soboty, niedziele i święta w przewidywanej ilości - 5 porcji dziennie. Podana ilość może uleć

zmniejszeniu zwiększeniu w zależności od złożonego na dany dzień zamówienia. 2) posiłki będą wydawane w

zakładzie wskazanym przez Wykonawcę w określonym przedziale czasowym: od poniedziałku do piątku od godz.

11.30 - 15.30, w soboty, niedziele i święta o godzinie określonej w zamówieniu na dany dzień..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.52.00.00-1, 55.32.10.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.07.2016.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że zakład w którym będą przygotowywane, wydawane

oraz konsumowane posiłki, wskazany przez Wykonawcę w formularzu ofertowym: a) wpisany jest do

rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez Państwowego Powiatowego Inspektora

Sanitarnego; b) posiada decyzję właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności gastronomicznej.

Zamawiający wymaga, aby przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków oraz konsumpcja posiłków

na miejscu odbywały się w jednym i tym samym zakładzie.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Zamawiający wymaga, aby zakład w którym będą przygotowywane, wydawane oraz konsumowane na

miejscu posiłki znajdował się na terenie administracyjnym miasta Poznania. Zamawiający wymaga, aby

przygotowywanie posiłków, wydawanie posiłków oraz konsumpcja posiłków na miejscu odbywały się w

jednym i tym samym zakładzie. Wykonawca, dla zakładu wskazanego w celu realizacji usług musi

posiadać uprawnienia, o których mowa powyżej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót

budowlanych  w  celu  wykonania  zamówienia  wraz  z  informacją  o  podstawie  do  dysponowania  tymi

zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
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aktualny odpis 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, wystawiony nie wcześniej niż  6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania potwierdzaj ący,

że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o  udzielenie

zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści określonej w załączniku nr 2 do SIWZ; 2) pełnomocnictwo

do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku, gdy: a) ofertę podpisuje inna osoba niż

Wykonawca, b) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o

treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu prawnie

upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców. 3) pisemne zobowiązanie - w przypadku, gdy

Wykonawca polega na potencjale technicznym (o którym mowa w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 3). Zobowiązanie do

współpracy, winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę podmiotu trzeciego udzielenia Wykonawcy

odpowiedniego zasobu - wskazywać jego rodzaj, czas jego udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym

wynikające ze specyfiki tego zasobu. Zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału. 4) inne dokumenty - jeżeli

Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach

innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, o treści określonej w Rozdziale IV pkt 3

Siwz.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=4...

3 z 5 2014-12-31 12:09



IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 50

2 - Lokalizacja zakładu - 50

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z

okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: 1)

dopuszczalne jest skrócenie terminu wykonywania umowy; 2) dopuszczalne jest przedłużenie terminu

obowiązywania umowy w przypadku niewykorzystania przedmiotu umowy, przy zachowaniu jej wartości; 3)

dopuszczalna jest zmiana świadczenia Wykonawcy na lepszej jakości przy zachowaniu tożsamości przedmiotu

świadczenia; 4) dopuszczalna jest zmiana godzin wydawania posiłków wskazanych przez Zamawiającego; 5)

dopuszczalne są zmiany wynagrodzenia: a) dopuszczalne jest obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy przy

zachowaniu zakresu jego świadczenia umownego; b) dopuszczalne są zmiany spowodowane wzrostem albo

zmniejszeniem stawki podatku VAT, c) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, d) zasad podlegania

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia

społeczne lub zdrowotne Jeżeli zmiany, o których mowa w ppkt b), c) i d) będą miały wpływ na koszty wykonania

zamówienia przez Wykonawcę tj. zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia. W takiej sytuacji Wykonawca

przedstawi Zamawiającemu kalkulację ceny z uwzględnieniem wszystkich składników cenotwórczych, również

tych które będą podlegały zmianom oraz uzasadnienie ewentualnych zmian i propozycję wysokości zmiany

kwoty. Zamawiający dokona weryfikacji przedłożonej kalkulacji pod kątem zgodności z prawnymi i faktycznymi

podstawami zmiany. W przypadku nieadekwatnej zmiany wynagrodzenia w stosunku do zaistniałych okoliczności

będących podstawą do zmiany w ocenie Zamawiającego, strony przystąpią do ustalenia poziomu zmiany w

wyniku obopólnych ustaleń - negocjacji, z tym zastrzeżeniem, że dopuszczalna jest wyłącznie zmiana

proporcjonalna do poziomu wynikającego z okoliczności będących podstawą do jej wprowadzenia. Wykonawca

ma prawo do złożenia Zamawiającemu wniosku wraz z kalkulacją w sprawie odpowiedniej zmiany

wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających podatek VAT, wysokość płacy

minimalnej, wysokość składek ZUS. 6) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie płatnika faktur

za świadczenie usług; 7) dopuszczalna jest zmiana miejsca świadczenia usług przygotowywania, wydawania i

konsumpcji na miejscu posiłków, pod warunkiem, że spełniony zostanie wymagany przez Zamawiającego

warunek lokalizacji innego proponowanego zakładu określony w SIWZ oraz inny proponowany zakład spełniał

będzie wymagania dot. wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli przez Państwowego

Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz posiadał będzie decyzję właściwego Państwowego Powiatowego

Inspektora Sanitarnego zatwierdzającą zakład jako spełniający wymagania do prowadzenia działalności

gastronomicznej. Zmiana na inny proponowany zakład musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego. 2.
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Zmiana umowy na wniosek Wykonawcy wymaga wskazania okoliczności uprawniających do jej zmiany

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Komenda Wojewódzka Policji

w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Sekcja ds. Zamówień Publicznych.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  09.01.2015

godzina 11:00, miejsce: Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu ul. Dąbrowskiego 17a Sekcja ds. Zamówień

Publicznych, sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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