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Polska-Warszawa: Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe
2021/S 037-093450

Usługi społeczne i inne szczególne usługi – zamówienia publiczne

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

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
Osoba do kontaktów: Ewa Kazanecka
E-mail: ewa.kazanecka@ksp.policja.gov.pl 
Tel.:  +48 7237143
Faks:  +48 7237642
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.policja.waw.pl/

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 dla policjantów skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej
Numer referencyjny: WZP-7242/20/434/Z

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

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest usługa zakwaterowania i wyżywienia funkcjonariuszy skierowanych do odbycia 
stażu adaptacji zawodowej.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
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II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 881 111.11 PLN

II.2) Opis

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Fundacja Nowe Horyzonty, ul. Bobrowiecka 9, 00-728 Warszawa

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług zakwaterowania i wyżywienia policjantów skierowanych na 
praktykę w ramach adaptacji zawodowej.
2. Zamawiający planuje zorganizować turnusy/szkolenia trwające maksymalnie do 90 dni dla około 200 
policjantów w każdej edycji praktyki w ramach adaptacji zawodowej. Faktyczna ilość zakwaterowanych 
i żywionych policjantów w ramach edycji szkoleniowych będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb 
Zamawiającego w tym zakresie. Ilość osób objętych usługą w każdej edycji jest ilością szacunkową i będzie 
mogła ulec zmianie w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a także może zostać podzielona na kilka 
turnusów. Informacja o terminie rozpoczęcia każdej z edycji przekazana zostanie Wykonawcy na co najmniej 7 
dni roboczych przed jej rozpoczęciem.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 9 do dokumentacji postępowania.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Forma procedury
Procedura otwarta

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:

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 252-637559

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia 
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Nazwa:
Świadczenie usługi zakwaterowania i wyżywienia dla policjantów skierowanych do odbycia adaptacji zawodowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
16/02/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
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Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 6
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 6

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Fundacja Nowe Horyzonty
Adres pocztowy: ul. Bobrowiecka 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-728
Państwo: Polska

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 8 811 111.11 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 116 680.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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 
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) oświadczenie Wykonawcy wystawione w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.: 
24 ust. 1 pkt 15, art. 24 ust. 1 pkt 22, 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 
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oświadczeniu Wykonawcy, o którym mowa w powyższym ppkt 2 oraz dokumenty i oświadczenia (dla każdego z 
podwykonawców odrębnie) wskazane w powyższym 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 powyższym ppkt 3–7 (jeżeli dotyczy).
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentu, o których 
mowa w powyższym 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. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium przez Wykonawców.

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
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:
18/02/2021
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