29.06.2017
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Nr 47/51/17/SZP/U
pt.: „Zakwaterowanie wraz z całodziennym wyżywieniem policjantów delegowanych do
pełnienia służby w sezonowych posterunkach Policji na terenie woj. lubelskiego”
usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
ZAMAWIAJĄCY:
Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, 20 – 019 Lublin, ul. Narutowicza 73
tel. (0-81) 535 – 53 - 71, fax (0-81) 535 – 43 – 13, www.lubelska.policja.gov.pl;
e-mail: zamowienia@lu.policja.gov.pl
NIP: 712-010-46-97
I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający udzieli zamówienia zgodnie z art. 138o. ust. 2-4 oraz art. 138r. ust. 1 ustawy posiłkując
się przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164
z poźn. zm.).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakwaterowanie i wyżywienie policjantów
delegowanych do pełnienia służby w sezonowym posterunku Policji w miejscowości Białka
nad Jeziorem Bialskim albo w miejscowości Zamłyniec nad Jeziorem Zagłębocze - KPP
Parczew.
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załączniku nr 1.1 do „Instrukcji…” oraz wzorze umowy.
3. Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
55270000-3 – Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
4. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić zakwaterowanie dla policjantów w pokojach 2-5 osobowych
posiadających pełen węzeł sanitarny oraz zapewnić możliwość korzystania z radia i telewizji. Koszt
zakwaterowania za osobodzień nie może przekroczyć kwoty brutto:
 25,00 zł.
5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wyżywienie w formie całodziennego wyżywienia policjantom
garnizonu lubelskiej Policji, wg stawki żywieniowej ustalanej przez Dyrektora Departamentu Analiz
i Nadzoru MSWiA i Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA, która w dniu podpisania umowy wynosi
14,83 zł brutto (koszt wsadu do kotła w cenach hurtowych) na jednego żywionego, powiększona
maksymalnie o:
 74 % marży za usługę gastronomiczną.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości stawki żywieniowej w przypadku zmiany decyzji w sprawie
określenia wartości pieniężnych norm wyżywienia Dyrektora Departamentu Analiz i Nadzoru MSWiA i
Dyrektora Departamentu Budżetu MSWiA oraz urzędowej zmiany stawki podatku VAT od towarów i
usług na usługę objętą zamówieniem z dniem wejścia w życie odpowiedniej ustawy (w tym przypadku
zmiana ceny może dotyczyć ceny brutto z zachowaniem ceny netto),
7. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne nie będą miały wpływu na koszty wykonania przedmiotu
umowy.
8. Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę zaplecza kuchennego, odpowiadającego
przepisom bhp i Sanepidu, gwarantujące przygotowywanie posiłków do wyżywienia zbiorowego.
9. Zamawiający wymaga aby posiłki przygotowywane były przez osoby dopuszczone do wykonywania
pracy w procesie produkcji i obrocie żywnością, tj. posiadające aktualne badania sanitarne.
10. Wykonawca zapewni odpowiednie pomieszczenie umożliwiające spożywanie posiłków.
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11. Wydawanie posiłków winno odbywać się w następujących godzinach:
a) śniadanie:
 w dni powszednie godz. 700 – 800;
 w dni wolne od pracy 800 – 900,
b) obiad: godz. 1200–1400;
c) kolacja: godz.1800-1900,
12. Wykonawca sporządzi pisemną informację o alergenach wykorzystanych do przygotowania posiłków
i udostępni jej treści kwaterowanym policjantom.
13. Wykonawca zapewni kwaterowanym policjantom wymianę pościeli na czystą, nie rzadziej niż raz
w tygodniu.
14. Zamawiający określa następujące wymagania dotyczące zatrudniania przez Wykonawcę na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji
zamówienia, polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.):
a) Zamawiający wymaga, aby osoby przygotowujące posiłki, były zatrudnione na podstawie
umowy o pracę,
15. w zakresie dokumentowania zatrudnienia osób wymienionych w pkt. a), Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wykaz osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji usług żywieniowych,
zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykaz zostanie przedłożony w
terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy. W przypadku wystąpienia zmian dot.
zatrudnienia osób wykonujących czynności wskazane przez Zamawiającego Wykonawca ma
obowiązek w terminie 5 dni roboczych od ich zaistnienia zgłosić na piśmie zmianę Zamawiającemu,
pod rygorem naliczenia kary umownej. Wykonawca, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, ma
obowiązek przedłożyć aktualną listę osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji usług
żywieniowych, stanowiących przedmiot niniejszej umowy.
16. Wykonawca winien posiadać dokument właściwego Inspektora Sanitarnego dot. zatwierdzenia
zakładu, co najmniej w zakresie przygotowania i sprzedaży posiłków. Wykonawca zobowiązany jest
na każde żądanie Zamawiającego udostępnić posiadane dokumenty z przeprowadzonych przez
Inspekcję Sanitarną kontroli procesu technologicznego oraz dokumentacji dotyczącej użytych
produktów żywnościowych.
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Instrukcji dla Wykonawcy”, który należy
pobrać ze strony internetowej www.lubelska.policja.gov.pl , zakładka: zamówienia publiczne, aktualne.
III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający dla ważności oferty wymaga podania wszystkich danych, cen i wartości brutto w każdej
pozycji załącznika nr 1 i pozostałych załącznikach.
3. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na całe zadanie.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Oferty należy składać w formie pisemnej w Zespole Zamówień Publicznych Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie przy ul. Narutowicza 73 (pokój nr 17), nie później niż do godziny
10:30 dnia 12.06.2017 r.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu
12.06.2017 r. o godz. 11:00
w Zespole Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, ul. Narutowicza 73 (pokój
nr 18).
3. Otwarcie ofert jest jawne.

V. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZEOFERTY
WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
a) cena oferty brutto 95 % - odpowiada 95 pkt;
b) urozmaicenie posiłku –5% - odpowiada 5 pkt;
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ad a) 95% – cena oferty brutto
Dla kryterium – cena oferty brutto, dla którego wartość minimalna jest najkorzystniejsza ilość
punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (cena brutto oferty najtańszej/ cena brutto ocenianej oferty) x 95 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto.
ad b) 5% - urozmaicenie posiłku
Dla kryterium – urozmaicenie posiłku (nie mniej niż 1 i nie więcej niż 3) ilość punktów będzie
obliczona:
Z = 1 zestaw obiadowy dziennie – 0 pkt.
Z = 2 zestawy obiadowe dziennie – 3 pkt
Z = 3 zestawy obiadowe dziennie – 5 pkt
Gdzie jeden punkt równa się 1%

Z

– liczba punktów w kryterium „urozmaicenie posiłku”

Zamawiający wymaga aby niepowtarzające się zestawy obiadowe składały się z zupy i drugiego dania.
Suma punktów za cenę oferty brutto (C) i urozmaicenie posiłku (Z) będzie podstawą wyboru
oferty najkorzystniejszej i zostanie obliczona wg wzoru:
P=C+Z
gdzie:

P – łączna ilość punktów
C – ilość punków w kryterium „cena”
Z – ilość punktów w kryterium „urozmaicenie posiłku”

2. Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym
w ustawie Prawo zamówień publicznych i w „Instrukcji…” oraz została uznana za najkorzystniejszą na
podstawie kryterium określonego w specyfikacji tj. posiada najwyższą liczbę punktów.
V. INFORMACJE O ZAWARCIU UMOWY
Umowa została zawarta: w dniu 22.06,2017 r., z Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i
Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o., Al. Piłsudskiego 15, 20-407 Lublin na kwotę 13 957,00
zł
(proszę wpisać wartość brutto umowy/umowy ramowej), w przedmiocie zakwaterowanie i wyżywienie
policjantów delegowanych do pełnienia służby w sezonowym posterunku Policji
w miejscowości Białka nad Jeziorem Bialskim - KPP Parczew (proszę wpisać przedmiot umowy)
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