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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:395039-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi dowożenia posiłków
2013/S 227-395039
Jednostka Wojskowa nr 2305, ul. Marsa 80, Osoba do kontaktów: Agata Puścian, Warszawa04-520,
POLSKA. Tel.: +48 226893127. Faks: +48 226893128. E-mail: 2305.zamowienia@mon.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.11.2013, 2013/S 219-381306)

Przedmiot zamówienia:
CPV:55521200, 55321000
Usługi dowożenia posiłków
Usługi przygotowywania posiłków
Zamiast:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości:
— Dla zadania 1: 70 000 PLN (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100);
— Dla zadania 2: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100);
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
c) wykaże, że dysponuje co najmniej jednym lokalem kuchennym na cały okres realizacji zamówienia, tj. do dnia
31.12.2016 r.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
c) wykaże, że dysponuje co najmniej jednym lokalem kuchennym na cały okres realizacji zamówienia, tj. do dnia
31.12.2016 r.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Kwota narzutu do stawki dziennego wyżywienia wg „normy 020* w wymiarze 40%”. Waga 83
2. Kwota narzutu do stawki dziennego wyżywienia wg „normy 020”. Waga 12
3. Kwota narzutu dla posiłku profilaktycznego wg. zasadniczej normy żywnościowej „010” w wymiarze 20,80%.Waga 2
4. Kwota narzutu dla zasadniczej normy wyżywienia „020” plus dodatkowej normy żywnościowej 110 w wymiarze 40%.
Waga 1
5. Kwota narzutu dla zasadniczej normy wyżywienia „020” plus dodatkowej normy żywnościowej 110 wwymiarze 80%.
Waga 1
6. Kwota narzutu do stawki dziennego wyżywienia wg „normy 040”. Waga 1
II.5)
—.
—.
—.
II.5)
—.
—.
—.
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Powinno być:
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
Wykonawca jest zobowiązany wpłacić wadium w wysokości:
— Dla zadania 1: 46 000,00 PLN (słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).
— Dla zadania 2: 19 000,00 PLN (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych 00/100).
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego:
c) wykaże, że dysponuje co najmniej jednym lokalem kuchennym.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
c) wykaże, że dysponuje co najmniej jednym lokalem kuchennym.
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów, kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu
do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie opisowym (opis kryteriów, którymi zamawiający będzie kierował się
przy wyborze oferty znajduje się w Dziale X Części I SIWZ).
II.5)
Część nr: 1
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego w zakresie zadania nr 1. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie
przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), jeżeli spełnione zostaną
przesłanki ustawowe.
II.5)
Część nr: 2
Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50 % wartości
zamówienia podstawowego w zakresie zadania nr 2. Ewentualne zamówienia uzupełniające zostaną udzielone w trybie
przewidzianym w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy Pzp), jeżeli spełnione zostaną
przesłanki ustawowe.
Inne dodatkowe informacje
Informacje do poprawienia lub dodania w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
Więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej.
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