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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:67852-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Kraków: Usługi przygotowywania posiłków
2018/S 031-067852

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Urząd Statystyczny w Krakowie
675-000-47-26
ul. Kazimierza Wyki 3
Kraków
31-223
Polska
Osoba do kontaktów: Dorota Piech
Tel.:  +48 123610163
E-mail: d.piech@stat.gov.pl 
Faks:  +48 123610191
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: http://krakow.stat.gov.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://krakow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd krajowy lub federalny

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Kompleksowa obsługa w zakresie wyżywienia podczas uroczystej kolacji dla uczestników Europejskiej
konferencji na temat jakości w statystyce publicznej (Q2018).
Numer referencyjny: KRK-WAD.271.2.2018

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:d.piech@stat.gov.pl
http://krakow.stat.gov.pl/
http://krakow.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Kompleksowa obsługa w zakresie wyżywienia podczas uroczystej kolacji dla uczestników Europejskiej
konferencji na temat jakości w statystyce publicznej (Q2018). która polega na:
Zapewnieniu miejsca wraz z obsługą, oprawą muzyczną oraz wyżywieniem na uroczystej kolacji dla
maksymalnie 600 osób w dniu 28.6.2018 r.
Szczegółowy zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa Opis Przedmiotu Zamówienia, który
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
92312120
55321000
92312251

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Kraków.

II.2.4) Opis zamówienia:
Kompleksowa obsługa w zakresie wyżywienia podczas uroczystej kolacji dla uczestników Europejskiej
konferencji na temat jakości w statystyce publicznej (Q2018). która polega na:
Zapewnieniu miejsca wraz z obsługą, oprawą muzyczną oraz wyżywieniem na uroczystej kolacji dla
maksymalnie 600 osób w dniu 28.6.2018 r.
Przedmiotem zamówienia jest obsługa uczestników konferencji w zakresie wyżywienia podczas uroczystej
kolacji podczas Europejskiej konferencji na temat jakości w statystyce publicznej w dniu 28.6.2018 r.
Wykonawca podczas uroczystej kolacji zapewni również oprawę muzyczną,

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie zawodowe / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 243 902.44 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/07/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: 09111.2016.001-2016.714

II.2.14) Informacje dodatkowe
1.Termin realizacji umowy do 15.7.2018 r.
2. Zatrudnienie na umowę o pracę (pkt. 3.8. SIWZ)
3. Klauzule (pkt 3.10. i 3.11. SIWZ)
4. Wadium 7 500,00 PLN
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 10 % wartości umowy z VAT.

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

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie na
prowadzenie działalności cateringowej wydane w drodze decyzji, przez właściwy organ Państwowej Inspekcji
Sanitarnej.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub
dysponuje środkami finansowymi w wysokości, co najmniej: 400 000 PLN (słownie: czterysta tysięcy złotych).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali lub wykonują w
ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –
w tym okresie, co najmniej 3 usługi cateringu na kwotę, co najmniej:
150 000,00 PLN brutto każda (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
Przez usługę cateringu Zamawiający rozumie usługę zrealizowaną jednorazowo lub sukcesywnie w ramach
1 umowy lub realizowaną obecnie, z tym że wartości wymienione powyżej odnoszą się do części już
zrealizowanej.
Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania doświadczenia w zakresie obsługi takich podmiotów
jak: szpitale, szkoły, przedszkola, żłobki, bufety i inne, gdzie posiłki są organizowane jako wyżywienie
całodzienne, stałe, ciągłe i powtarzające się.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Wypłata wynagrodzenia nastąpi zgodnie z § 6 wzoru umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
2. Pozostałe warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do
SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/03/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/05/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 29/03/2018
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Urząd Statystyczny w Krakowie.
Ul. K. Wyki 3.
31-223 Kraków
Pok.7.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje stosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa
ust. 1 ustawy.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wykluczy wykonawcę zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wobec postanowień SIWZ i czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w
przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do których jest zobowiązany na podstawie ustawy,
wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy, tj. odwołanie oraz skarga do
sądu.
2. Zgodnie z art. 180 ustawy:
1) odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy,
2) odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania,
3) odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu,
4) 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 przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.
3. Zgodnie z art. 182 ustawy:
1) odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie
albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób,
2) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej,
3) odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1) i 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587801

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/02/2018

mailto:odwolania@uzp.gov.pl

