
Ogłoszenie nr 510208819-N-2019 z dnia 02-10-2019 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla
policjantów na terenie miasta Krakowa.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zawarcia umowy ramowej

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540170952-N-2019

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, 31-571  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/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług zakwaterowania z wyżywieniem dla policjantów na terenie miasta Krakowa.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.97.2019

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:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zakwaterowania i wyżywienia
policjantów odbywających staże adaptacyjne na terenie miasta Krakowa dla: 1) maksymalnie 85
osób, w okresie co najmniej od 16 września do 13 grudnia 2019 roku, 2) maksymalnie 85 osób, w
okresie co najmniej od 18 grudnia 2019r. do 19 marca 2020 roku, 2. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zmniejszenia liczby osób zakwaterowanych przed i w trakcie realizacji umowy. 3.
Obiekt, w którym będą świadczone usługi musi się znajdować na terenie miasta Krakowa. 4. Termin
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: od 16 września do 13 grudnia 2019 roku

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: od 18 grudnia 2019r. do 19 marca 2020 roku

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 i może dotyczyć pojedynczych
osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np. chorobą, o długość
tej choroby. 5. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach dostępnych dla
Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 6. Zamawiający, przed
rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego przez
Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami Ogłoszenia o
zamówieniu. 7. 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:

1. Przedmiotowe usługi zaliczają się do tzw. usług społecznych, zgodnie z art. 138h ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dalej Pzp. 2. Postępowanie jest prowadzone przy
zastosowaniu przepisów określonych w art. 138o Pzp oraz zgodnie z zapisami Ogłoszenia o
zamówieniu.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
realizację zamówienia, a której nie może zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 490622.37
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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: od 18 grudnia 2019r. do 19 marca 2020 roku

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

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 624510.81
Oferta z najniższą ceną/kosztem 624510.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 909062.35
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: 09/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 490622.37
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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Nazwa wykonawcy: Fero Express Hotel i Restauracja sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Bolesława Śmiałego 60
Kod pocztowy: 30-398
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 909062.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 624510.81
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 909062.35
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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