
                                                                            Gdańsk, dnia 15.04.2013r.
                                                                           
 
 

                
 
                ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  
      Nr postępowania ZP/143/008/U/13 
 
Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na sukcesywne świadczenie usług 
hotelowych dla Wydziału Chemicznego 

 
 Na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn.zm. ) Zamawiający Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny  
dokonał zmiany tre ści siwz w nast ępującym zakresie: 
 
Przed zmian ą: 
Rozdział III siwz  

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
• położenie hotelu - Gdańsk, w odległości od Politechniki Gdańskiej nie większej niż 1500m  
• pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telewizor LCD, telefon, radio z budzikiem, z                   

dostępem do bezprzewodowego Internetu; 
• pościel z ręcznikami w standardzie; 
• w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem i suszarką do 

włosów; 
• woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
• śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju; 
• rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 14:00; 
• zakończenie doby hotelowej nie później niż o godz. 12:00; 
• pokoje dla niepalących; 
• rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 
• monitoring hotelu; 
• parking dla gości hotelowych w cenie pokoju. 

 
 
Po zmianie; 
Rozdział III siwz  

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
• położenie hotelu - Gdańsk, w odległości od Politechniki Gdańskiej nie większej niż 1500m  
• pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telewizor  do odbioru telewizji cyfrowej, telefon, radio z 

budzikiem, z dostępem do bezprzewodowego Internetu; 
• pościel z ręcznikami w standardzie; 
• w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem i suszarką do 

włosów; 
• woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie; 
• śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju; 
• rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 14:00; 
• zakończenie doby hotelowej nie później niż o godz. 12:00; 
• pokoje dla niepalących; 
• rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 
• monitoring hotelu; 
• parking dla gości hotelowych w cenie pokoju. 

 
Przed zmian ą: 
Załącznik nr 6  do siwz 
Nr postępowania: ZP/143/008/U/13      

INFORMACJA O OFEROWANYCH USŁUGACH  



WYSZCZEGÓLNIENIE TAK NIE 

Położenie hotelu- Gdańsk, w odległości od Politechniki Gdańskiej nie większej 
niż 1500m 
 

  

pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telewizor LCD , telefon, radio z budzikiem,  
z dostępem do bezprzewodowego Internetu; 
 

  

pościel z ręcznikami w standardzie;   

w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem i 
suszarką do włosów; 

  

woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie;   

śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju;   

rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 14:00; 
 

  

zakończenie doby hotelowej nie później niż o godz. 12:00;   

pokoje dla niepalących;   

rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;   

monitoring hotelu;   

parking dla gości hotelowych w cenie pokoju.   

 

 

……………………………… 
                                                                                                                                     (podpis i pieczątka osób/osoby 
                                                                                                                                  upoważnionej do podpisania oferty) 

 
 
Po zmianie: 
Załącznik nr 6  do siwz 
Nr postępowania: ZP/143/008/U/13      
 

INFORMACJA O OFEROWANYCH USŁUGACH  
WYSZCZEGÓLNIENIE TAK NIE 

Położenie hotelu- Gdańsk, w odległości od Politechniki Gdańskiej nie większej 
niż 1500m 
 

  

pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telewizor do odbioru telewizji cyfrowej , 
telefon, radio z budzikiem,  z dostępem do bezprzewodowego Internetu; 
 

  

pościel z ręcznikami w standardzie;   

w pokojach łazienki z kabiną prysznicową oraz standardowym wyposażeniem i 
suszarką do włosów; 

  

woda mineralna, ciepła woda, papier toaletowy w standardzie;   

śniadanie kontynentalne, w formie bufetu, w cenie pokoju;   

rozpoczęcie doby hotelowej nie wcześniej niż o godz. 14:00; 
 

  



zakończenie doby hotelowej nie później niż o godz. 12:00;   

pokoje dla niepalących;   

rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;   

monitoring hotelu;   

parking dla gości hotelowych w cenie pokoju.   

 

 

 

……………………………… 
                                                                                                                                     (podpis i pieczątka osób/osoby 
                                                                                                                                  upoważnionej do podpisania oferty) 

 
przed zmian ą: 
załącznik nr 5 do siwz  
                                                                 

           

                                                                     Gdańsk, dnia ................2013r 

Nr postępowania: ZP/ 143/008/U/13 

 

                WZÓR 

                                    UMOWY USŁUGI  Nr         /WCH/13 

                       

zawarta w dniu........................2013 roku 

pomiędzy: 

Politechnik ą Gdańską, Wydziałem Chemicznym  z siedzibą w  80-233 Gdańsku,  

ul. G.Narutowicza 11/12  

REGON 000001620 

NIP 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

prof. dr hab. in ż. Sławomira Milewskiego , prof. zw.PG - Dziekana Wydziału, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej  Zamawiaj ącym  

oraz 

........................................................ 

z siedzibą w ......................, zarejestrowanym w KRS/CEIDG 

REGON:  

NIP:  

reprezentowanym przez: 

........................................................ 

zwaną dalej Wykonawc ą 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- 
Prawo zamówień publicznych (tj.Dz.U.z 2010r. nr 113, poz. 759 – z poźn. zm.) zwanej dalej ustawą 
Pzp. 



 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej 
Wydział Chemiczny, w zakresie usług noclegowych dla  nauczycieli akademickich, recenzentów, 
promotorów oraz gości zagranicznych Wydziału Chemicznego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia z dnia ............2013r. oraz ofertą z dnia ........2013r. złożoną przez 
Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej integralną częścią. 
 

2. Świadczenie usług hotelowych będzie odbywało się sukcesywnie w ramach zaplanowanych przez 
Zamawiającego spotkań w okresie obowiązywania umowy. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w 
ilościach podanych w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a 
Wykonawcy w takim wypadku nie będzie przysługiwać odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie 
będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. 
 
4.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z 
wykonaniem umowy: 
Ze strony Zamawiaj ącego  :                  
..........................................  
Ze strony Wykonawcy: 
......................................... 
 
 

§§§§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30.06.2014r. 
lub do wyczerpania kwoty umownej,  co pierwsze nastąpi. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest ............................. 
ul.  , ………………….. Gdańsk. 
3.Zamawiający dostarczy Wykonawcy na początku każdego miesiąca wykaz wstępnych terminów 
rezerwacji (faksem lub pocztą elektroniczną) w którym określone zostaną następujące dane: 

• dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
• dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
• liczba zamawianych pokoi, 
• termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 

Wykaz wstępnych rezerwacji może ulec zmianom. 
         

§§§§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ..............2013r. złożoną przez 
Wykonawcę, stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się 
wynagrodzenie w kwocie: 
 
brutto: ..................PLN 
słownie złotych: (..............) 
 
Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy cenotwórcze wynikające 
z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu umowy. 

 
§§§§ 4 

FINANSOWANIE 
 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura przedłożona każdorazowo przez Wykonawcę po wykonaniu usługi 
będącej przedmiotem umowy bez zastrzeżeń. 



2.Fakturę należy wystawić na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 80-233 Gdańsk ul. G. 
Narutowicza 11/12.  
 
3.Zapłata należności za fakturę będzie płatna przelewem w ciągu 21 dni od daty jej otrzymania, z 
konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 
4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§§§§5 
KARY UMOWNE 

Strony ustalają następujące kary umowne: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
2.Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze 
stron z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 
145 ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto 
określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
 
3.W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo 
trzykrotnej reklamacji i uwag zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie 
wykonywana przez Wykonawcę z należytą starannością i rzetelnością , Zamawiający będzie 
uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ze skutkiem na 
przyszłość  a  Zamawiający  będzie uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 10 % ceny 
umownej brutto .  
 
4.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30  dni od daty 
powzięcia przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 
 
 
5.Każdej ze stron będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego 
wysokość zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, 
jak również gdy szkoda powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 
6.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§§§§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują 
przepisy Kodeksu Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych  nie stanowią 
inaczej. 
  
2.Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 
 
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności oraz przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 
 
4. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ......2013r. i Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Chemicznego 
Politechniki Gdańskiej z dnia ......................2013r. 
 
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem art.144 
ust.1 ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 
6.Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy:  



1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału 
Chemicznego z dnia  ..............2013r. 
2.Oferta z dnia .........................2013r. złożona przez Wykonawcę. 
 
 
 
          WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 
      
Po zmianie:  
załącznik nr 5 do siwz  

                                     
                                                                                                        Gdańsk, dnia ................2013r 

Nr postępowania: ZP/143 /008/U/13 

 

                WZÓR 

                                    UMOWY USŁUGI  Nr         /WCH/13 

zawarta w dniu........................2013 roku 

pomiędzy: 

Politechnik ą Gdańską, Wydziałem Chemicznym  z siedzibą w  80-233 Gdańsku,  

ul. G.Narutowicza 11/12  

REGON 000001620 

NIP 584-020-35-93 

reprezentowaną przez: 

prof. dr hab. in ż. Sławomira Milewskiego , prof. zw.PG - Dziekana Wydziału, działającego na podstawie 
pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej  Zamawiaj ącym  

oraz 

........................................................ 

z siedzibą w ......................, zarejestrowanym w KRS/CEIDG 

REGON:  

NIP:  

reprezentowanym przez: 

........................................................ 

zwaną dalej Wykonawc ą 

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień 
publicznych (tj.Dz.U.z 2010r. nr 113, poz. 759 – z poźn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 
 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział 
Chemiczny, w zakresie usług noclegowych dla  nauczycieli akademickich, recenzentów, promotorów oraz gości 
Wydziału Chemicznego, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z dnia ............2013r. oraz 
ofertą z dnia ........2013r. złożoną przez Wykonawcę, stanowiącymi załączniki do niniejszej umowy i będącymi jej 
integralną częścią. 
 
2. Świadczenie usług hotelowych będzie odbywało się sukcesywnie w ramach zaplanowanych przez 
Zamawiającego spotkań w okresie obowiązywania umowy. 
 



3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach podanych 
w formularzu rzeczowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, a Wykonawcy w takim wypadku nie 
będzie przysługiwać żadne roszczenie  z tego tytułu, jak również nie będzie on uprawniony do żądania zapłaty 
wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. 
 
4.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z wykonaniem 
umowy: 
Ze strony Zamawiaj ącego  :                  
..........................................  
Ze strony Wykonawcy: 
......................................... 
 

§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 30.06.2014r.lub do wyczerpania 
kwoty umownej,  w zależności od tego co pierwsze nastąpi. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest ............................. 
ul.  , ………………….. Gdańsk. 
3.Zamawiający dostarczy Wykonawcy na początku każdego miesiąca wykaz wstępnych terminów rezerwacji 
(faksem lub pocztą elektroniczną) w którym określone zostaną następujące dane: 

a)dane identyfikacyjne Zamawiającego (nazwa firmy, dane adresowe, NIP) 
b)dane osoby bądź osób, których dotyczy rezerwacja, 
c)liczba zamawianych pokoi, 
d)termin udostępnienia pokoi oraz termin ich zwolnienia, 

Zamawiający zastrzega, że wykaz wstępnych rezerwacji może ulec zmianom. 
         

§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia ..............2013r. złożoną przez Wykonawcę, 
stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się wynagrodzenie w kwocie: 
 
brutto: ..................PLN 
słownie złotych: (..............) 
 
2.Powyższe wynagrodzenie obejmuje wszystkie elementy  wynikające z zakresu i sposobu realizacji przedmiotu 
umowy. 

 
§ 4 

FINANSOWANIE 
 
1. Podstawą zapłaty będzie faktura Vat wystawiona  każdorazowo przez Wykonawcę po wykonaniu bez 
zastrzeżeń usługi objętej  przedmiotem umowy bez zastrzeżeń. 
2.Fakturę należy wystawić na adres: Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny 80-233 Gdańsk ul. G. 
Narutowicza 11/12.  
 
3.Zapłata przez Zamawiającego należności za prawidłowo wystawioną fakturę Vat  będzie płatna przelewem w 
ciągu 21 dni, od daty jej otrzymania, z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 
4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§5 
KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 
Strony ustalają następujące kary umowne: 
1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za nieterminowe zrealizowanie usługi objętej przedmiotem 
umowy w wysokości 200 zł brutto. 
 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500zł brutto w przypadku gdy Wykonawca nie 
zapewni miejsc noclegowych dla wszystkich osób objętych poszczególną rezerwacją. 
 
3.Z wyłączeniem okoliczności o których mowa  w art. 145  ustawy  Prawo zamówień publicznych – za odstąpienie 
od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leży przyczyna odstąpienia zapłaci drugiej stronie karę 
umowną  w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy. 
 



4.W przypadku gdy Wykonawca rażąco naruszy postanowienia niniejszej umowy lub pomimo trzykrotnych   uwag  
zgłoszonych na piśmie przez Zamawiającego umowa nadal nie będzie wykonywana przez Wykonawcę z należytą 
starannością i rzetelnością , Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy ze skutkiem na przyszłość  a  Zamawiający  będzie uprawniony do naliczenia kary umownej 
w wysokości 10 % ceny umownej brutto .  
 
5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone na piśmie w terminie 30  dni od daty powzięcia 
przez Stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności determinującej odstąpienie od umowy. 
 
6.Każdej ze stron będzie przysługiwało uprawnienie do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje w całości poniesionej szkody, jak również gdy szkoda 
powstanie z innego tytułu, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym. 
 
7.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 

 
§ 6 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, 
jeżeli przepisy ustawy  Pzp nie stanowią inaczej. 
  
2.Ewentualne spory między stronami będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 
 
3.Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani  przeniesienia praw i obowiązków wynikających 
z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 
 
4. Strony wiążą inne warunki i postanowienia zawarte w ofercie z dnia ......2013r. oraz w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej z 
dnia ......................2013r. 
 
5.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem art.144 ust.1 
ustawy  Prawo zamówień publicznych. 

 
6.Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
Załączniki do umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na świadczenie usług hotelowych dla Wydziału Chemicznego z 
dnia  ..............2013r. 
2.Oferta z dnia .........................2013r. złożona przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
        
 
                                                                                 Pozostała treść siwz pozostaje bez zmian. 

 


