Dz.U./S S144
28/07/2021
383502-2021-PL

1/5

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:383502-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dostarczania posiłków
2021/S 144-383502
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa"
Adres pocztowy: ul. Skaryszewska 3
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-802
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Maria Pańczyk
E-mail: mpanczy@um.warszawa.pl
Tel.: +48 222774982
Faks: +48 222774972
Adresy internetowe:
Główny adres: www.centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl
I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: jednostka organizacyjna m.st. Warszawy

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób
wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy - Dzielnicy Ursus"
Numer referencyjny: CUS/ZP/7/2021

II.1.2)

Główny kod CPV
55520000 Usługi dostarczania posiłków

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących
posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek pomocy
Społecznej m.st. Warszawy - Dzielnicy Ursus.
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II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 498 666.67 PLN

II.2)

Opis

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
55322000 Usługi gotowania posiłków
55521200 Usługi dowożenia posiłków
55521000 Usługi w zakresie dostarczania posiłków do prywatnych gospodarstw domowych

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL Polska
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Warszawa, Dzielnica Ursus

II.2.4)

Opis zamówienia:
Świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu gorących posiłków w zamkniętych
naczyniach jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy
– dzielnicy Ursus, w wymiarze ogółem 22 440 posiłków w pełnym okresie realizacji zamówienia, przy czym:
— szacunkowa średnia miesięczna liczba posiłków wyniesie 748,
— przewidywana średnia miesięczna liczba odbiorców usług wyniesie 29 osób,
— minimalna liczba posiłków w pełnym okresie realizacji zamówienia wyniesie 6 732.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług
zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp, w wysokości
nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w przypadkach wymienionych poniżej
• Brak ofert lub brak odpowiednich ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w odpowiedzi na procedurę otwartą
Wyjaśnienie:
Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. art. 214 ust. 1 pkt
6 Pzp w związku z art. 359 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz.
2019, ze zm.), zgodnie z którym zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu zostały odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zostały złożone żadne oferty albo
wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze względu na ich niezgodność z
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opisem przedmiotu zamówienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały
w istotny sposób zmienione
Podstawa faktyczna zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki:
Zamawiający prowadził dwa postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne i
inne szczególne usługi pn. „Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach
jednorazowych do mieszkań osób wskazanych przez Ośrodki Pomocy Społecznej m.st. Warszawy”, tj:
— zamówienie w 17 częściach (nr CUS/ZP/5/2021),
— zamówienie w 11 częściach (nr CUS/ZP/6/2021).
W postępowaniu nr CUS/ZP/5/2021 na część 11 obejmującą Dzielnice Ursus nie została złożona żadna oferta
niepodlegająca odrzuceniu. W związku z tym postępowanie na tę część zamówienia zostało unieważnione. W
postępowaniu nr CUS/ZP/6/2021 na część 6 obejmującą Dzielnice Włochy nie zostały złożone żadne oferty i
postępowanie na tę część zamówienia zostało unieważnione. Pierwotne warunki niniejszego zamówienia nie
zostały w istotny sposób zmienione.
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 114-300598

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: CUS/ZP/7/2021
Część nr: 1
Nazwa:
„Przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków w zamkniętych naczyniach jednorazowych do mieszkań osób
wskazanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej m.st. Warszawy – dzielnicy Ursus”
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
28/06/2021

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Oficjalna nazwa: Spółdzielnia Socjalna "Kto rano wstaje"
Adres pocztowy: ul. Żytnia 1A
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL Polska
Kod pocztowy: 01-014
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 399 207.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 498 666.67 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
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.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
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:
Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy,
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp.

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych (Prezes Krajowej Izby Odwoławczej)
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:
23/07/2021
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