
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.opsbielany.waw.pl

Warszawa: Usługa polegaj ąca na przygotowywaniu i dostarczaniu

gorących posiłków (obiadów) do placówek OPS Bielany.

Numer ogłoszenia: 26952 - 2012; data zamieszczenia:  27.01.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy , ul. Przybyszewskiego

80/82, 01-824 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5689100, faks 022 8645952.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.opsbielany.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa polegająca na przygotowywaniu i

dostarczaniu gorących posiłków (obiadów) do placówek OPS Bielany..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest usługa

polegająca na przygotowywaniu i dostarczaniu gorących posiłków (obiadów) do placówek OPS Bielany m. st.

Warszawy, tj.: 1) Ośrodek Wsparcia dla Seniorów nr 1, Al. Zjednoczenia 13 - ok. 5380 szt., 2) Ośrodek Wsparcia

dla Seniorów nr 2, ul. Wrzeciono 5 A - ok. 6460 szt., 3) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1, ul. Grębałowska

14 - ok. 7200 szt., 4) Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2, ul. Grębałowska 14 - ok. 4529 szt. Łącznie

szacunkowa wielkość zamówienia wynosi 23 569 posiłków. Posiłki będą wydawane 5 dni w tygodniu: od

poniedziałku do piątku, oprócz dni świątecznych. Zamawiającemu przysługuje prawo modyfikacji określonego jak

wyżej przedmiotu umowy polegającej na zmniejszeniu ilości posiłków, a Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu

żadne roszczenie wobec Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku

nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt

6 stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego

samego rodzaju zamówień i zamówienia te będą zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 55.32.10.00-6, 55.32.20.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują, w okresie ostatnich trzech lat

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym

okresie, co najmniej dwie usługi w zakresie świadczenia usług zbiorowego żywienia dla takich

instytucji jak jednostki pomocy społecznej, żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, przy czym wartość

każdej z usług nie może być mniejsza niż 100 tyś. złotych.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym kwota tego ubezpieczenia nie może być mniejsza

niż 150 tyś. złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.

1 ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń  okresowych lub ciągłych również  wykonywanych,

dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z

podaniem  ich  wartości,  przedmiotu,  dat  wykonania  i  odbiorców,  oraz  załączeniem  dokumentu

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie



opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku  inny  dokument  potwierdzający,  że  wykonawca  jest

ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności  związanej  z

przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w stosunku  do osób fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u

których ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.opsbielany.waw.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego 80/82, 01 824 Warszawa.



IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  06.02.2012

godzina 11:00, miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy, ul. Przybyszewskiego

80/82, 01 824 Warszawa, II piętro, Sekretariat, pokój nr 40.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie


