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Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków
2019/S 249-619549

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

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

Oficjalna nazwa: Skarb Państwa – Jednostka Wojskowa nr 2305
Adres pocztowy: ul. Marsa 80
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL
Kod pocztowy: 04-520
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Jednostka Wojskowa nr 2305
E-mail: 2305.zamowienia@ron.mil.pl 
Tel.:  +48 261895026
Adresy internetowe:
Główny adres: http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
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
Inny rodzaj: wojskowa jednostka budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

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

II.1.1) Nazwa:
Usługa żywienia w systemie zleconym.
Numer referencyjny: ZP-108/2019

II.1.2) Główny kod CPV
55321000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

mailto:2305.zamowienia@ron.mil.pl
http://grom.wp.mil.pl/pl/35.html
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II.1.4) Krótki opis:
Usługa żywienia w systemie zleconym w MSD Warszawa (usługa dostarczania posiłków i żywienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Usługa żywienia w systemie zleconym w MSD Warszawa.
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia określone zostały w Części III SIWZ - Opisie
przedmiotu zamówienia.
Zamawiający, stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących poniższe czynności, w trakcie realizacji
Zamówienia, o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności
gospodarczej:
1) Dostarczanie przygotowanych posiłków do miejsca wykonywania usługi.
2) Wydawanie posiłków, obsługa kelnerska.
3) Sprzątanie miejsca realizacji usługi po wydaniu posiłków.
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia zostały zatrudnione na
Podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy min. ½ etatu w okresie realizacji zamówienia. W przypadku
Rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia
Na to miejsce innej osoby.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w miesiącach: 35

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych
usług, tj. zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w wysokości do 100 % zamówienia
podstawowego.
Zamawiający wymaga zabezpieczenia oferty wadium. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium
przed upływem terminu składania ofert w wysokości 90 000,00 zł.

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

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
Określone w części I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (Dział V).
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa dokumenty o których
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Mowa w części I SIWZ - Instrukcja dla Wykonawców (Dział VI).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu
Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
1) posiadał pozytywną opinię SANEPID-u do wykonywania przedmiotu zamówienia legitymujący się
Aktualnym wpisem do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji
Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zakładu prowadzącego działalność związaną z produkcją i obrotem
Żywnością w zakresie przygotowania posiłków od surowca do gotowej potrawy, zgodnie z art. 61-67 ustawy o
Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.8.2006 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 149, 60);
2) posiadał aktualne zaświadczenie, certyfikat lub inny dokument właściwego organu Państwowej Inspekcji
Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o stosowaniu zasad systemu HACCP (podstawa: ustawa z dnia
25.8.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia – Dz.U. z 2015 r. poz. 594 j.t.).
Pozostałe wymagania zostały przedstawione w części I SIWZ - Instrukcji dla Wykonawców.

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zawarte są w części II SIWZ - wzór umowy.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy Pzp, w
szczególności na podstawie przepisów określonych w Dziale III Rozdział 6 „Zamówienia na usługi społeczne i
inne szczególne usługi”, o wartości zamówienia powyżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000
EUR, o której mowa w art. 138g ustawy Pzp. Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty
najkorzystniejszej kryteriami określonymi w SIWZ.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania
udziałem
Data: 27/01/2020
Czas lokalny: 09:00

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

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
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VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Miejscowość: Warszawa
Państwo: Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2019

https://www.uzp.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl

