
Ogłoszenie nr 500240207-N-2018 z dnia 05-10-2018 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem
dla policjantów w służbie przygotowawczej odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta

Krakowa

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 601569-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000,

ul. ul. Mogilska  109, 31571   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860,

6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.

Adres strony internetowej (url): http://malopolska.policja.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług zakwaterowania ze śniadaniem dla policjantów w służbie przygotowawczej

odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZP.111.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania wraz ze

śniadaniem policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla: 1)

maksymalnie 100 osób, w okresie co najmniej od 10 września do 1 listopada 2018 roku; 2)

maksymalnie 45 osób, w okresie co najmniej od 26 listopada 2018 roku do 17 stycznia 2019
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Termin I

roku. 2. Obiekt, w którym będą świadczone usługi musi się znajdować na terenie miasta

Krakowa. 3. Termin rozpoczęcia świadczenia usług może zostać zmieniony ze względów

proceduralnych – w przypadku przedłużenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty. Termin

zakończenia świadczenia usług może być wydłużony w przypadku wydłużenia staży
adaptacyjnych. Oprócz przypadków wymienionych w ust. 4 i 5 przedłużenie staży może
dotyczyć pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby

spowodowanej np. chorobą, o długość tej choroby. 4. Zamawiający dopuszcza przerwy w czasie

realizacji zamówienia, w sytuacjach wyjątkowych związanych ze specyfiką działalności

Zamawiającego, jednak nie będzie to więcej niż 5 dób hotelowych dla wszystkich osób objętych

zamówieniem. 5. Zamawiający dopuszcza na wniosek Wykonawcy maksymalnie dwie przerwy

w świadczeniu usług. Przerwy nie mogą być dłuższe niż w sumie 7 dni. W czasie przerw

policjanci zostaną wykwaterowani. Termin realizacji usług zostanie wydłużony o czas przerw. 6.

Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla Wykonawcy.

Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 7. Zamawiający, przed rozstrzygnięciem

postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez Wykonawcę,
celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o

zamówieniu. 8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do

Ogłoszenia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 55100000-1

Dodatkowe kody CPV: 55300000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 356326.85

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/1e66cad6-dc7b-4584-9cef-09be...

2 z 4 2018-10-05, 14:33



CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Termin II

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich i Turystycznych "Kraków" w

Krakowie sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Fatimska 41A

Kod pocztowy: 31-831

Miejscowość: Kraków

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 227900

Oferta z najniższą ceną/kosztem 227900

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238500

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/09/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158629.49

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 

0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 

0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
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Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Nowohucka 33

Kod pocztowy: 30-728

Miejscowość: Kraków

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 93012.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem 93012.14

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 157123.80

Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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