
Ogłoszenie nr 510041679-N-2020 z dnia 06-03-2020 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:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 518823-N-2020

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.28.2020

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 maksymalnie 26
osób, w okresie co najmniej od 30 marca do 29 czerwca 2020 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 i może dotyczyć
pojedynczych osób w sytuacji niemożności odbywania służb przez te osoby spowodowanej np.
chorobą, o długość tej choroby. 4. Usługa wyżywienia świadczona będzie w pomieszczeniach
dostępnych dla Wykonawcy. Zamawiający nie wymaga obsługi kelnerskiej. 5. Zamawiający,
przed rozstrzygnięciem postępowania, przewiduje możliwość wizytacji obiektu, zaoferowanego



przez Wykonawcę, celem sprawdzenia zgodności zaoferowanych standardów z wymogami
Ogłoszenia o zamówieniu. 6. 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. 7.
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. 8. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 55100000-1

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

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie zapisów Ogłoszenia o zamówieniu, stanowiących iż: „Zamawiający upoważniony
jest do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego”
Zamawiający unieważnia postępowanie. Zamawiający otrzymał informację, że wydarzenie
zaplanowane w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o zamówieniu nie odbędzie się.

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. 


