Lublin, dnia

05

kwietnia 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 16/19/18/SZP/U
usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 EURO.
Kod numeryczny Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) dla przedmiotowego zadania:
85121000-3 – usługi medyczne.
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 2017 r., poz. 1579
z poźn. zm.).
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych
oraz policjantów Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, Komendy Powiatowej Policji
w Świdniku, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP
Lublinie oraz policjantów SPAP w Lublinie.
2. Szczegółowy zakres usług określony jest w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.2 oraz wzorze
umowy stanowiącym załączniki do „Instrukcji dla Wykonawcy”.
3. Postulowane przez zamawiającego wymagania stawiane wykonawcom,
a) akceptacja warunków „wzoru” umów w całości,
b) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić wyżywienie w formie całodziennego wyżywienia
z dostawą posiłków na swój koszt:
 osobom zatrzymanym w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, wg. stawki
8,90 zł
(wsad do kotła) + …. % (marża gastronomiczna) =
…. zł (tj. cena
całodziennego wyżywienia brutto), w godzinach: śniadanie: godz. 700 – 800; obiad
(ciepły posiłek): godz. 1200–1400; kolacja: godz.1800-1900. Dla osoby zatrzymanej w
sytuacji, gdy nie będzie miała możliwości spożycia posiłków w godzinach określonych
powyżej - wydaje się odpowiedni posiłek w formie „suchego prowiantu”. Posiłki należy
dostarczać w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta. Wykonawca zobowiązuje się
również do sporządzania jadłospisów co najmniej na 7 dni w których będą umieszczane
informacje o alerganach wykorzystywanych do przygotowywania posiłków i dostarczane
wraz z posiłkami do PDOZ. Procentowy podział stawki żywieniowej: śniadanie 30%, obiad

40%, kolacja 30%,




policjantom skierowanym do zabezpieczenia ładu i porządku publicznego
wg. stawki żywieniowej „SZ”, której wartość wynosi 14,83 zł (wsad do kotła) + ……. %
(marża gastronomiczna) =
……… zł (tj. cena całodziennego wyżywienia brutto)
w terminie nie dłuższym niż 6 godzin od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
Wykonawca winien umożliwić policjantom spożycie posiłku na terenie swojej siedziby.
Wykonawca zobowiązuje się do odbioru odpadów po posiłkach oraz zużytych naczyń
i sztućców jednorazowych. Procentowy podział stawki żywieniowej : śniadanie 25%,
obiad 50%, kolacja 25%,
osobom przebywającym w Policyjnej Izbie Dziecka wg. stawki 11,12 zł (wsad do
kotła) + …….. % (marża gastronomiczna) =
………. zł (tj. cena całodziennego
wyżywienia brutto) w następujących godzinach śniadanie: godz. 700 – 800; obiad
(ciepły posiłek): godz. 1200–1400; kolacja: godz.1800-1900, natomiast w dniach
świątecznych i ustawowo wolnych od pracy oraz w Dniu Dziecka - wartość dziennej
stawki wynosi: 18,90 zł (wsad do kotła) + …….. % (marża gastronomiczna) = ………. zł
(tj. cena całodziennego wyżywienia brutto. Wykonawca zobowiązany jest do
dostarczania posiłków w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta w liczbie określonej
każdorazowo przez Zamawiającego na podstawie zapotrzebowania zgłoszonego przez
oficera dyżurnego Policyjnej Izby Dziecka telefonicznie, potwierdzonego następnie
pisemnie. Procentowy podział stawki żywieniowej: śniadanie 30%, obiad 40%, kolacja
30%,



policjantom KWP w Lublinie wg. stawki która wynosi: 8,30 zł (wsad do kotła) + …….
% (marża gastronomiczna) = ……… zł (tj. cena całodziennego wyżywienia brutto)
w godzinach 1200–1400. Posiłek stanowi zupa + drugie danie. Wykonawca zobowiązany
jest do dostarczania posiłków w dni robocze, w dni wolne od pracy i święta w liczbie
określonej każdorazowo przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje się do
sporządzania jadłospisów co najmniej na 7 dni w których będzie umieszczał informacje o
alerganach wykorzystywanych do przygotowywania posiłków. Informację te należy
dostarczyć wraz z posiłkami do Zamawiającego.
c) posiadanie przez Wykonawcę zaplecza kuchennego, odpowiadającego przepisom bhp
i Sanepidu, gwarantujące przygotowywanie posiłków do wyżywienia zbiorowego;
d) posiadanie przez Wykonawcę dokumentu właściwego Inspektora Sanitarnego dot.
zatwierdzenia zakładu, co najmniej w zakresie przygotowania i sprzedaży posiłków;
e) Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udostępnić posiadane
dokumenty
z przeprowadzonych
przez
Inspekcję
Sanitarną
kontroli
procesu
technologicznego oraz dokumentacji dotyczącej użytych produktów żywnościowych;
f) Wykonawca zapewnia przygotowanie posiłku przez osoby dopuszczone do wykonywania
pracy procesie produkcji i obrocie żywnością, tj. posiadające aktualne badania sanitarne;
g) Wykonawca zapewnia dostarczanie posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego
(PAKIET NR 1 - KPP w Krasnymstawie położona przy ul Okrzei 11, PAKIET NR 2 – KMP
w Lublinie położona przy ul Północnej 3, oraz Komisariat IV Policji położony przy ul. T. Zana
45, KPP w Świdniku położona przy ul. Al. Lotników Polskich 1, Policyjna Izba Dziecka
położona przy ul. Wyżynnej 19, Policjanci KWP w Lublinie na ul. Grenadierów 3) za pomocą
transportu, spełniającego wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne i na własny koszt,
posiłki winny być transportowane w odpowiednich pojemnikach termoizolacyjnych,
zabezpieczających przed wylaniem oraz wychłodzeniem. Każda porcja tzw. „suchego
prowiantu” winna być indywidualnie zapakowana w odpowiednią folię spożywczą.
h) Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 ze zm.);
i) Wykonawca ponosi w całości koszty zakupu wszystkich artykułów żywnościowych
stosowanych w procesie żywienia, naczyń i sztućców jednorazowych, oraz pojemników do
przewozu posiłków – spełniających wszelkie wymogi sanitarno – epidemiologiczne;
j) Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w ramach stawki żywieniowej napoi
(np. woda mineralna, herbata, kawa) w celu zaspokojenia pragnienia;
k) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany ilości zamawianych posiłków w zależności od
liczby policjantów delegowanych do służby, która wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb
Zamawiającego lub ilości osób zatrzymanych;
l) W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę zleconej usługi, Zamawiający zastrzega
sobie prawo przekazania zlecenia do realizacji innemu podmiotowi świadczącemu usługi
żywieniowe na koszt Wykonawcy;
m) Zamawiający zastrzega prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca nie wypełni
postanowień umowy choć jeden raz, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę;
n) Termin płatności faktury VAT – 21 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury lub noty korygującej przez Zamawiającego, forma płatności – przelew;
o) Wysokość marży gastronomicznej – maksymalnie 100%;
p) Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu – wykonawca
przedstawi oświadczenie na spełnienie warunków udziału w postępowaniu.
q) Termin realizacji zamówienia:
Pakiet nr 1 - od 01.04.2018 roku do 31.03.2021 roku;
Pakiet nr 2 - od 01.05.2018 roku do 30.04.2021 roku.
4. 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 postępowania.
III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych liczba zadań (pakietów) 2:
 Pakiet nr 1 - świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie położonej przy ul. Okrzei 11 oraz
policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego;
 Pakiet nr 2 - świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych KMP w Lublinie, KPP w Świdniku oraz policjantów skierowanych do działań w celu
zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka
Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie oraz policjantów SPAP w Lublinie.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne usługi, pozycje
wymienione w załącznikach od nr 1.1 do nr 1.2 do „Instrukcji…”.
3. Zamawiający dla ważności oferty częściowej wymaga podania wszystkich danych, cen
i wartości wymienionych w wybranych załącznikach od nr 1.1 do 1.2 do „Instrukcji…”.

4. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę na każdy pełny pakiet oddzielnie. Dla każdej
części zamówienia (pakietu) dokonane zostaną odrębnie: ocena ofert, wybór najkorzystniejszej
oferty oraz zostaną zawarte odrębne umowy.
5. Wykonawca może złożyć jedną ofertę na każdą z części/pakietów zamówienia.
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 11:00 dnia 19.03.2018 r.
2. Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 19.03.2018 r. o godz. 11:30
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
Kryterium, którym zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty są:
a) cena oferty brutto – 95 % (odpowiednio 95 pkt)
b) urozmaicenie posiłku - 5% (odpowiednio 5 pkt)
ad a) 95% – cena oferty brutto
Dla kryterium – cena oferty brutto, ilość punktów będzie obliczona wg wzoru:
C = (Cx/ Cb) x 95 pkt
gdzie: C – ilość punktów, jaką dana oferta otrzyma za cenę oferty brutto,
Cx - cena brutto oferty najtańszej,
Cb - cena brutto ocenianej oferty.
Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę cenę podaną w załączniku
nr 1 do „Instrukcji do wykonawcy” - Druk „OFERTA”.
ad b) 5% - urozmaicenie posiłku – zaoferowanie minimalnie 1 zestawu obiadowego
i maksymalnie 3 zestawów obiadowych dziennie do wyboru.
Dla niniejszego kryterium ilość punktów zostanie przyznana zgodnie z poniższymi zasadami,
tj. zaoferowanie:
- gdy wykonawca zaoferuje do wyboru 1 zestaw obiadowy dziennie – otrzyma 0 pkt;
- gdy wykonawca zaoferuje do wyboru 2 zestawy obiadowe dziennie – otrzyma 3 pkt;
- gdy wykonawca zaoferuje do wyboru 3 zestawy obiadowe dziennie – otrzyma 5 pkt.
Przy ocenie tego kryterium zamawiający będzie brał pod uwagę liczbę zestawów obiadowych
podaną w załączniku nr 1 do „Instrukcji do wykonawcy” - Druk „OFERTA”.
W przypadku braku wpisu ilości oferowanych zestawów obiadowych, Zamawiający uzna, iż
Wykonawca oferuje 1 zestaw obiadowy (tj. 0 pkt).
V. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1) w zakresie Pakietu nr 1
- świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
położonej przy ul. Okrzei 11 oraz policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia
ładu i porządku publicznego
Umowa nr 45/C/2018 została zawarta w dniu 30.03.2018 r. z wykonawcą:
Jacek Ostrowski, ul. Borowa 4, 22-300 Krasnystaw, na kwotę 15 889,40 zł brutto.
2) w zakresie Pakietu nr 2 – świadczenie usług wyżywienia osób zatrzymanych
w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych KMP w Lublinie, KPP w Świdniku oraz
policjantów skierowanych do działań w celu zapewnienia ładu i porządku publicznego, osób
przebywających w Policyjnej Izbie Dziecka Wydziału Konwojowego KWP w Lublinie oraz
policjantów SPAP w Lublinie
Umowy:
nr 46/C/2018 została zawarta w dniu 22.03.2018 r. na kwotę 214 579,00 zł brutto
nr 47/C/2018 została zawarta w dniu 22.03.2018 r. na kwotę 11 872,60 zł brutto
nr 48/C/2018 została zawarta w dniu 22.03.2018 r. na kwotę 181 770,00 zł brutto
nr 49/C/2018 została zawarta w dniu 22.03.2018 r. na kwotę 14 611,68 zł brutto
na łączną kwotę umów 422 833,28 zł brutto (po poprawie omyłki rachunkowej)
z wykonawcą: 4 PORY SMAKU Kinga Karpiuk, ul. Krzemionki 7a, 20-314 Lublin.

