Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.kopernik.org.pl bip.kopernik.org.pl

Warszawa: Catering na konferencję REVOLVE IPS 2016
Numer ogłoszenia: 40709 - 2016; data zamieszczenia: 14.04.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Nauki Kopernik , ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, 00-390 Warszawa,
woj. mazowieckie, tel. 22 596 41 11, faks 22 596 41 13.
Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.kopernik.org.pl http://bip.kopernik.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury wpisana do RIK.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Catering na konferencję REVOLVE IPS
2016.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest
świadczenie usług cateringowych na konferencję REVOLVE IPS 2016, zgodnie z Szczegółowym opisem
przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Wzorem Umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamówienia
uzupełniające - Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w
art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 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: 27.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium jako
zabezpieczenia złożonej Oferty. Wykonawca składający Ofertę wniesie wadium w kwocie
odpowiadającej wartości 13 000,00 złotych (słownie: trzynaście tysięcy złotych).2. Wadium może być
wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego: SWIFT: BPHKPLPK IBAN: PL 31 1060 0076 0000 3310 0017 6119 Wadium wniesione
w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 4. Wadium wnosi się przed upływem
terminu składania Ofert. Wadium uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza
znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie Ofert; b)
wnoszone w pozostałych formach oryginał dokumentów potwierdzających wniesienie wadium został
złożony wraz z Ofertą przed upływem terminu składania Ofert. 5. Wadium winno być wniesione na cały
okres związania Ofertą. 6. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji, bądź poręczenia z treści
powyższych dokumentów winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (podmiotu, który
wystawił gwarancję lub poręczenie) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium na każde pisemne
żądanie Zamawiającego zgłoszone w terminie związania Ofertą, po wystąpieniu dowolnej okoliczności
wskazanej w art. 46 ust 4a lub 5 Ustawy Pzp. 7. W przypadku wadium wnoszonego w postaci gwarancji
bankowej lub ubezpieczeniowej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
(konsorcjum), w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinni być wymienieni wszyscy ci
Wykonawcy (wszyscy uczestnicy konsorcjum). 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
zgodnie z postanowieniami art. 46 Ustawy Pzp.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). Uwaga W przypadku składania Oferty
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, powyższy warunek
powinni spełnić wszyscy Wykonawcy wspólnie.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) 1 (jedną) usługę cateringową jednodniową (wraz z obsługą) dla co najmniej 500 osób - wraz
z rozstawieniem namiotu o powierzchni nie mniejszej niż 1000 m2., a także wykaże, iż
wskazana usługa została wykonana należycie. Wartość całej usługi powinna być równa lub
większa od wartości stanowiącej równowartość 150 000,00 zł brutto*. b) 1 (jedną) usługę
polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków podczas trzydniowej usługi cateringowej z
udziałem gości zagranicznych, dla co najmniej 300 osób podczas każdego dnia świadczenia
usługi oraz wykaże, iż usługa ta została wykonane należycie. Wartość całej usługi powinna
być równa lub większa od wartości stanowiącej równowartość 130 000,00 zł brutto*. Za
główne usługi przyjmuje się usługi wskazane w niniejszym punkcie. W przypadku usług
ciągłych, ich należyte wykonanie oceniane będzie pod względem wyłącznie zrealizowanej
części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie zrealizowanej części, porównując jej
wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku. Zgodnie z wyrokiem Głównej Komisji
Orzekającej, z dnia 28 listopada 2011 r., sygn. nr BDF1 4900 98 104 RN -29 11 3056: W
przypadku usług ciągłych lub okresowych ich należyte wykonanie oceniane będzie pod
względem wyłącznie zrealizowanej części umowy i w odniesieniu do zakresu faktycznie
zrealizowanej części, porównując jej wartość i zakres do ustanowionego w SIWZ warunku.
Oznacza to, że nie wystarczy powołać się na doświadczenie nabyte w wyniku realizacji, której
łączna wartość opiewa na kwotę wskazaną w SIWZ, jeżeli została ona zrealizowana w
niewielkim stopniu. Konieczne jest wykazanie, że jej realizacja nastąpiła w zakresie
wymaganym przez Zamawiającego. *W przypadku gdy rozliczenie pomiędzy
Wykonawcą/podmiotem a Zamawiającym/odbiorcą za wykonane zamówienie zostało
dokonane w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia wartości
wykonanych zamówień w innej walucie na złote polskie - na podstawie średniego kursu
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku
Polskiego na dzień publikacji Ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Uwaga! -W przypadku składania Oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o
udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy warunek powinien spełniać co najmniej jeden
Wykonawca samodzielnie. -W przypadku gdy Wykonawca będzie polegać na wiedzy i
doświadczeniu innych podmiotów - Wykonawca ma złożyć pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów (Załącznik nr 8 do SIWZ) w

zakresie wiedzy i doświadczenia na potrzeby wykonania Zamówienia. -W sytuacji, gdy
Wykonawca powołuje się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu, zobowiązany jest
wskazać uczestnictwo tego podmiotu w wykonywaniu Zamówienia. -W przypadku gdy
Wykonawca wykaże, na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku udziału w
Postępowaniu, usługę, przy realizacji której brał udział jako członek konsorcjum, z dowodów
czy usługi zostały wykonane należycie, powinien wynikać zakres prac wykonanych przez
Wykonawcę jako członka konsorcjum.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). Uwaga W przypadku składania Oferty
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, powyższy warunek
powinni spełnić wszyscy Wykonawcy wspólnie.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni ten warunek, jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków zgodnie z
art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp (Załącznik nr 2 do SIWZ). Uwaga W przypadku składania Oferty
przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia, powyższy warunek
powinni spełnić wszyscy Wykonawcy wspólnie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 400 000,00 zł.
Wartości podane, w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku udziału w
postępowaniu, w walutach obcych Wykonawca przeliczy według średniego kursu NBP na
dzień wystawienia tych dokumentów. Uwaga W przypadku składania Oferty przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie Zamówienia (konsorcjum), powyższy
warunek powinien spełniać co najmniej jeden Wykonawca samodzielnie. W przypadku gdy
Wykonawca będzie polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów - Wykonawca ma
złożyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów (Załącznik nr 8 do SIWZ) w zakresie ww. zdolności finansowych na potrzeby
wykonania 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;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty
dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
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;
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;
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.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność
musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Na Ofertę składają się: a) wypełniony Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ; b)
oświadczenia i dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu z pkt. 12
SIWZ; c) dowód wniesienia wadium; d) Pełnomocnictwo do podpisania Oferty (jeżeli dotyczy). W
przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do Oferty musi zostać załączone
pełnomocnictwo na zasadach określonych pkt. 7 SIWZ. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o
udzielenie Zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do
reprezentowania w Postępowaniu i do zawarcia Umowy; e) W celu potwierdzenia, że oferowane usługi
odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedstawienia
próbek, o których mowa w pkt 16.4 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 - 50
2 - Liczba wykazanych usług przez Wykonawcę - 10
3 - Sposób przygotowania posiłku, jego podania oraz jakość - 40
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian
postanowień Umowy w stosunku do treści Formularza Oferty, na podstawie której dokonano wyboru
Wykonawcy w przypadku: 1) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym
wpływ na realizację Przedmiotu Zamówienia; 2) zmiany ilości osób biorących udział w wydarzeniach
określonych w § 1 ust. 2 pkt. 2) - 5) Umowy (tj. w terminie: 20.06.2016r. - 23.06.2016 r.). Ostateczną
ilość gości Zamawiający poda Wykonawcy najpóźniej na 3 tygodnie przed rozpoczęciem konferencji.
Zmiana kwoty wynagrodzenia za poszczególne wydarzenia będzie uzależniona od liczby gości, którą
Zamawiający zgłosi i będzie stanowiła iloczyn zgłoszonej liczby gości i ceny brutto za jedną osobę z
kolumny C Formularza Oferty, przy czy Zamawiający zakłada, że liczba uczestników nie powinna
przekroczyć 600 osób, a kwota wynagrodzenia nie będzie mniejsza niż za 470 osób podczas każdego
dnia konferencji (w terminie: 20.06.2016r. - 23.06.2016 r.). W wyniku powyżej zmiany kwota
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1 wzoru Umowy ulegnie zmianie i będzie stanowić sumę kwot
za poszczególne wydarzenia, doliczając do nich jednocześnie kwotę za ustawienie hali namiotowej.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.kopernik.org.pl http://bip.kopernik.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Centrum Nauki
Kopernik ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20 00-390 Warszawa, Polska.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
22.04.2016 godzina 12:50, miejsce: Centrum Nauki Kopernik Sekretariat ul. Wybrzeże Kościuszkowskie
20 00-390 Warszawa, Polska.
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: Zamawiający, przewiduje wizję lokalną przestrzeni Centrum Nauki Kopernik, która
rozpocznie się w dniu 19.04.2016 r. o godz. 11:00. Wizja lokalna przestrzeni Soho Factory Sp. z o.o.
(przy ul. Mińskiej 25, Warszawa) jest możliwa w dniu 19.04.2016 r. od godziny 13:00. Zamawiający
informuje, iż dokonanie wizji lokalnej nie będzie możliwe w innym niż wymienionym powyżej terminie..

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: nie

