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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:637576-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
2020/S 252-637576

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: Komenda Stołeczna Policji
Adres pocztowy: ul. Nowolipie 2
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-150
Państwo: Polska
E-mail: anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 7237143
Faks:  +48 7237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Porządek i bezpieczeństwo publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy – sił wsparcia z kraju
Numer referencyjny: WZP-7201/20/425/Z

II.1.2) Główny kod CPV
55270000 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

28/12/2020 S252
https://ted.europa.eu/TED

1 / 5

mailto:anna.kukawka@ksp.policja.gov.pl
http://www.policja.waw.pl/
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa
https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa


Dz.U./S S252
28/12/2020
637576-2020-PL

2 / 5

II.1.4) Krótki opis:
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umowy ramowej na świadczenie usługi zakwaterowania 
i wyżywienia funkcjonariuszy – sił wsparcia z kraju, skierowanych do realizacji zadań związanych z 
zabezpieczeniem porządku i bezpieczeństwa publicznego podczas operacji policyjnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 MAKROREGION WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Obiekt hotelarski zlokalizowany na terenie m.st. Warszawy lub okolic – w promieniu do 60 km od Rotundy przy 
ul. Marszałkowskiej 100/102 w Warszawie.

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakwaterowanie minimum 110 funkcjonariuszy na terenie jednego obiektu 
hotelarskiego, zlokalizowanego na terenie m.st. Warszawy lub okolic – w promieniu do 60 km od Rotundy przy 
ul. Marszałkowskiej 100/102 w Warszawie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera rozdz. II dokumentacji zamówienia zamieszczonej na 
platformie zakupowej.

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia lub umowy ramowej
Okres w dniach: 24

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

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:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący zdolności technicznej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje odpowiednim 
potencjałem technicznym tj. obiektem hotelarskim zlokalizowanym na terenie m.st. Warszawy lub okolic 
– w promieniu do 60 km od Rotundy przy ul. Marszałkowskiej 100/102 w Warszawie na min. 110 miejsc 
noclegowych.
Uwaga:
Definicja „Obiektu hotelarskiego” – budynek lub budynki znajdujące się na terenie jednej nieruchomości 
gruntowej.
2. Szczegółowe informacje dotyczące warunku udziału w postępowaniu zawiera rozdz. III dokumentacji 
zamówienia zamieszczonej na platformie zakupowej.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Ogólne warunki umowy zostały opisane w rozdz. XVII dokumentacji zamówienia zamieszczonej na platformie 
zakupowej.

Sekcja IV: Procedura
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IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej
Zamówienie obejmuje zawarcie umowy ramowej

IV.1.10) Określenie krajowych przepisów mających zastosowanie do procedury:
Informacje o krajowych procedurach można znaleźć pod adresem: https://platformazakupowa.pl/ksp_warszawa

IV.1.11) Podstawowe cechy postępowania o udzielenie:
1. Zamawiający zawrze umowę ramową z maksymalnie 8 Wykonawcami, których ceny ofert brutto w PLN 
wyliczone przez Zamawiającego nie przekroczą kwoty, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 
umowy ramowej i uzyskają w kryteriach oceny ofert pozycje od 1 do 8 chyba że oferty niepodlegające 
odrzuceniu złoży mniej Wykonawców.
2. Realizacja umowy ramowej zgodnie z zapisem rozdz. II dokumentacji zamówienia zamieszczonej na 
platformie zakupowej.

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału / Termin wyrażenia zainteresowania 
udziałem
Data: 11/01/2021
Czas lokalny: 11:00

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

Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunek udziału w postępowaniu określony w rozdz. III dokumentacji zamówienia;
b) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 
ustawy Pzp, zwanej dalej ustawą.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawców potwierdzających spełnianie warunku 
udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
3) informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
4) zaświadczenie właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 
lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
5) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia albo 
inny dokument, potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne 
lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu;
6) odpis z właściwego rejestru lub CEiDG jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji o ile 
Zamawiający nie będzie mógł ich uzyskać za pomocą ogólnodostępnych, bezpłatnych baz danych;
7) oświadczenia Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.: 
24 ust. 1 pkt 15, art. 24 ust. 1 pkt 22, art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy;
8) oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.
3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcy składa aktualne na 
dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Podwykonawcy zawarte w Oświadczeniu 
Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 2 oraz dokumenty i oświadczenia (dla każdego z Podwykonawcy 
odrębnie) wskazane w pkt 2 ppkt 3–7 (jeżeli dotyczy);
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach technicznych innego podmiotu składa zobowiązanie innego 
podmiotu o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, 
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o poleganiu na zasobach tego podmiotu zawarte w 
oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w pkt 2 ppkt 1 oraz w odniesieniu do tego podmiotu oświadczenia i 
dokumenty, o których mowa w pkt 2 ppkt 3–7 (jeżeli dotyczy).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o którym 
mowa w pkt 2 ppkt 3 składa dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt 2–4 dokumentacji zamówienia.
6. Na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego opisane w dokumentacji 
zamówienia Wykonawca złoży Opis zaoferowanego obiektu hotelarskiego wraz z podstawą dysponowania 
obiektem.
7. Termin związania ofertą 60 dni (2 miesiące).
8. Nie żąda się wniesienia przez Wykonawców wadium.

VI.4) Procedury odwoławcze

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

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z działem VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23/12/2020
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