Warszawa: Zapewnienie usług hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na
potrzeby spotkania ewaluacyjnego fazy pilotażowej organizowanego w dniach 1820.05.2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach projektu SIENA dla
Organów Antykorupcyjnych S4ACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
na lata 2015-2016 w ramach programu ISEC
Numer
ogłoszenia:
36847
2016;
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

data

zamieszczenia:

08.04.2016

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centralne Biuro Antykorupcyjne , Al. Ujazdowskie 9, 00-583
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 437 13 00, faks 22 437 13 90.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.cba.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Służba specjalna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zapewnienie usług hotelarskich,
konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania ewaluacyjnego fazy pilotażowej
organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w ramach
projektu SIENA dla Organów Antykorupcyjnych S4ACA współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej na lata 2015-2016 w ramach programu ISEC.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zapewnienie usług
hotelarskich, konferencyjnych i restauracyjnych na potrzeby spotkania ewaluacyjnego fazy
pilotażowej organizowanego w dniach 18-20.05.2016 r. przez Centralne Biuro
Antykorupcyjne w ramach projektu SIENA dla Organów Antykorupcyjnych S4ACA
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej na lata 2015-2016 w ramach programu
ISEC, Nr sprawy - 5/ZP/CBA/2016/JC.
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.12.00.00-7, 55.30.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
20.05.2016.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności wykonał w okresie ostatnich 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę dla minimum 15
uczestników, polegającą na zapewnieniu noclegu, zorganizowaniu konferencji
oraz zapewnieniu usług restauracyjnych
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który spełnia warunki określone
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp w szczególności dysponuje odpowiednim
potencjałem technicznym - obiektem hotelarskim usytuowanym w Warszawie,
w obrębie granic administracyjnych dzielnic: Centrum lub Śródmieście,
posiadającym przyznaną kategorię minimum 4 gwiazdki zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w
sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone
usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169), w terminach wskazanych
w SIWZ i zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu
zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
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 wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie;



wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych
wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z
informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, 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;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,
że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca
nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, 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;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej



lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o
tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,
Zamawiający w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
załączenia do oferty dokumentów dotyczących w szczególności: 1. zakresu dostępnych
Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu
przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia; 3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył
Wykonawcę z innym podmiotem; 4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy
wykonywaniu zamówienia. Ponadto zgodnie z zapisami art. 26 ust. 2b ustawy, Wykonawca
powołujący się na zasoby podmiotów trzecich zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,
iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności
składając wraz z ofertą pisemne (w formie oryginału) zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu
zamówienia. Do dokumentu należy dołączyć dowód, że osoba podpisująca jest uprawniona do
działania w imieniu podmiotu trzeciego (pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału
bądź kopii poświadczonej notarialnej za zgodność z oryginałem) Oprócz dokumentów
wskazanych powyżej Wykonawca musi złożyć Wypełniony Formularz ofertowy (zalecaną
treść formularza zawiera załącznik nr 2 do SIWZ),
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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 90
2 - Liczba wykonanych usług - 10

IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://bip.cba.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: BIURO
FINANSÓW CBA, Wydział Zamówień Publicznych ul. Poleczki 3 02-822 Warszawa fax: 22
437 13 92, e-mail: zamowieniapubliczne@cba.gov.pl.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 15.04.2016 godzina 10:30, miejsce: BIURO FINANSÓW CBA, ul. Poleczki 3 02-822
Warszawa tel: 22 437 13 00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Wymagana forma składanych dokumentów: - dokumenty
należy przedstawić w formie oryginałów albo kopii poświadczonych przez Wykonawcę za
zgodność z oryginałem, - wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem
wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy,
poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane
przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy, - w przypadku dokonywania czynności
związanych ze złożeniem wymaganych dokumentów przez osobę(y) nie wymienioną(e) w
dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy lub podmiotu o którym mowa w
art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, - poświadczenie za
zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację
podpisu, - dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem
na język polski, - w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących
odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem
odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty. 2. Zgodnie z zapisami art. 24 ust. 2a ustawy
Pzp. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony
poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał
zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków
dowodowych. Zamawiający nie dokona wykluczenia z postępowania na podstawie ww.
przepisu, w przypadku udowodnienia przez Wykonawcę, że podjął on konkretne środki
techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu
naruszeniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku
naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

