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I. Nazwa oraz adres Zamawiającego  

 

1. Politechnika Gdańska 

Wydział  Elektrotechniki i Automatyki  

ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

www.pg.edu.pl  

 

2. Postępowanie prowadzi Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.  

 

II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA 

 

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 

kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 39 w nawiązaniu do art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej „Siwz”. 

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług zakwaterowania dla recenzentów 

i pozostałych gości. 

2. Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:  

CPV 55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

3.1 Informacje dotyczące hotelu: 

 hotel o standardzie minimum 3-gwiazdkowym usytuowany w Gdańsku w takiej odległości od 

Politechniki Gdańskiej aby czas dojazdu środkami transportu miejskiego z hotelu do PG nie 

przekraczał 20 minut w jedną stronę; Zamawiający wymaga, aby czas dotarcia z siedziby 

Zamawiającego tj. od głównych drzwi wejściowych Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej do 

miejsca, w którym świadczone będą usługi hotelarskie tj. do drzwi wejściowych budynku, gdzie 

znajduje się recepcja, nie przekroczył 20 minut w jedną stronę. Czas dotarcia obejmuje zarówno 

dojście pieszo do przystanku komunikacji miejskiej, dojazd środkami komunikacji miejskiej oraz 

dojście pieszo do miejsca świadczenia usług medycznych. 

 parking dla gości hotelowych (opłatę dodatkową ująć w cenie pokoi); 

 restauracja hotelowa (możliwość korzystania ze śniadań bez wychodzenia z budynku); 

 pokoje 1- osobowe; 

 pościel z ręcznikami w standardzie; 

 pokoje z łazienką (pełny węzeł sanitarny) TV, internet; 

 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; 

 gwarantowana rezerwacja ważna również po godz. 18:00, w dniu przyjazdu gości 

 pokoje dla niepalących 

3.2 Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub elektroniczną zgłoszenie rezerwacji (3 do 

7 dni przed rezerwacją), 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, 

 Zamawiający w wyjątkowej sytuacji zastrzega możliwość dokonania rezerwacji „z dnia na dzień”. 

W przypadku gdy Wykonawca, w wyjątkowej sytuacji – oznaczającej każde zdarzenie 

uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie 

http://www.pg.edu.pl/
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mogły przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy i któremu nie można było zapobiec- nie 

będzie mógł zapewnić zrealizowania usługi, zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym 

hotelu, o co najmniej takim samym standardzie i takim samym usytuowaniu, jaki został 

przedstawiony i zaakceptowany w ofercie. 

3.3 Wymagania dotyczące realizacji zamówienia: 
3.3.1 Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie 

zamówienia w okresie wykonania umowy. 
3.3.2 Wykonawca odpowiedzialny będzie za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi określonymi 

dla przedmiotu zamówienia do czasu wygaśnięcia zobowiązań. 
3.3.3 Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
3.3.4 Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
3.3.5 Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy, 

która stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
4. Zamawiający pokrywa koszty noclegu wraz ze śniadaniem oraz koszty parkingu dla gości. Koszty te 

należy ująć w cenie oferty. 
5. Zamawiający zastrzega możliwość do skorzystania z prawa opcji polegającej na zwiększeniu 

zamówienia podstawowego o dodatkową liczbę noclegów określoną w formularzu cenowym. 
 

IV. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

 

1. Realizacja usług następować będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.05.2016 r. 

2. Zamówienie w ramach prawa opcji będzie realizowane w terminie określonym w pkt. 1 niniejszego 

rozdziału. 

3. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, tj. wartości zamówienia 

podstawowego i/albo zamówieniem objętego prawem opcji, dopuszcza się możliwość przedłużenia 

terminu realizacji zamówienia.  

 

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 

 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki o których 

mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, dotyczące: 

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

2) posiadania wiedzy i doświadczenia 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.  

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2. Ocena potwierdzenia czy Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1) 

do 1.4) nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów 

i oświadczeń.  

3. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają 

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 

1 Pzp. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw 

do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp.  
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4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie (tylko w formie oryginału) tych 

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, 

odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych 

zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. 

1. W celu oceny spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w rozdziale V SIWZ 

Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów: 

1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 do SIWZ.  

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp Zamawiający żąda: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4 do Siwz); 

2) aktualnego odpisu 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, wystawionego nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia 

w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp należy złożyć: 

a) informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej  – (załącznik nr 5 do SIWZ).  

b) w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, 

poz. 331 z późn. zmianami) - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie 

z art. 26 ust. 2d ustawy – (załącznik nr 5 do SIWZ). 

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

zamiast dokumentów o których mowa w pkt 2 ppkt 2) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono 

upadłości. 

5. Dokumenty, o których mowa w pkt. 4 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem terminu składnia ofert.  

6. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4 zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, 

złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego 

lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, z zachowaniem terminów, o których mowa 

w pkt. 5.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja):  

1) Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt. 2 i 3 SIWZ powinny być złożone przez 

każdego Wykonawcę. 

2) Dokumenty określone w rozdz. VI ust. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą spełniać łącznie. 

3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania 

ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

4) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być załączony do 

oferty i zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, 

Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz 

zakres jego umocowania. 
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5) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika musi być podpisany 

w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby 

uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej Wykonawcy. 

6) Dokument pełnomocnictwa/upoważnienia do pełnienia funkcji pełnomocnika może zostać złożony 

w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, 

Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy 

regulującej współpracę tych Wykonawców.  

8) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie zobowiązań. 

VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Dokumenty i oświadczenia 

sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski. 

2. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą 

być przekazywane przez strony w formie pisemnej, drogą elektroniczną oraz za pomocą faksu. 

W przypadku porozumiewania się drogą elektroniczną lub za pomocą faksu, każda ze stron, na żądanie 

drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania e-maila lub faksu.  

3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, inne informacje oraz zapytania do Zamawiającego należy 

kierować na: 

 adres: Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. Sobieskiego 7 , 80-216 Gdańsk lub, 

 nr faksu: + 48 (58) 347 17 75 lub, 

 adres email: zbigniew.zglenicki@pg.gda.pl 

z dopiskiem na kopercie: „Oferta na świadczenie hotelarskich usług noclegowych dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej.”  Godziny pracy: 7:30 – 15:30. 

4. Wykonawca zobowiązany jest w ofercie podać numer faksu oraz adres poczty elektronicznej. 

5. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie 

udzieli wyjaśnień dot. treści specyfikacji istotnych warunków Zamówienia, jednak nie później niż na 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym 

upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie 

terminu składania wniosków lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień 

albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

7. Treść zapytania i wyjaśnienia zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl. 

8. W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić 

treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, 

którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją 

także na tej stronie. 

9. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania 

ofert. 

10. Zamawiający nie będzie udzielał ustnie lub telefonicznie informacji, wyjaśnień lub odpowiedzi na 

kierowane do niego zapytania związane z postępowaniem. 

11. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 

dotyczących treści SIWZ. 

12. Zamawiający nie będzie zwracał kosztów udziału w postępowaniu. 

13. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Zbigniew Zglenicki. 

  

http://www.dzp.pg.gda.pl/
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VIII. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu 

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania 

ofert.  

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, 

z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenia zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie 

dłuższy jednak niż 60 dni.  

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu 

ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium naprze dłużony okres 

związana ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie 

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.  

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Na ofertę składają się: 

1) wypełniony Formularz ofertowy;  

2) wypełniony Formularz cenowy;  

3) oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału 

w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. VI SIWZ;  

4) opcjonalnie: jeśli występuje pełnomocnik, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym 

postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku 

Wykonawców składających ofertę wspólną.;  

5) potwierdzenie wniesienia wadium (Kopia przelewu lub pokwitowanie).  

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do 

niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn 

i wierszy. 

8. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą 

i czytelną techniką oraz napisana w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są 

składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

9. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez osobę 

podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. Ofertę poprawia się wyłącznie w sposób 

pozwalający odczytać tekst lub liczbę pierwotną i wpisanie tekstu lub liczby właściwej (przez skreślenie 

dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu). Parafka (podpis) 

winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką 

osoby sporządzającej parafkę). 

10. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 

11. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na 

zewnątrz zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze. Podpis winien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Jeżeli z dokumentu określającego status prawny Wykonawcy 

lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy upoważnionych jest łącznie kilka osób, 

dokumenty złożone wraz z ofertą muszą być podpisane przez wszystkie te osoby. 

12. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści 

wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony 

z ofertą, musi być w oryginale lub w kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 

13. Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki 
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sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez każdego 

z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela – pełnomocnika. 

14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, na druku „Oferta”, jak i w innych 

dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu np. nazwa i adres Wykonawcy, wpisują 

dane dotyczące wszystkich Wykonawców, a nie ich pełnomocnika. 

15. Dokumenty składające się na ofertę – inne niż pełnomocnictwa – mogą być złożone w oryginale lub 

kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń 

w imieniu Wykonawcy. 

16. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane.  

17. W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca, nie 

później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzega, które informacje 

stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane oraz wykazuje, iż zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.. 

18. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 153, poz. 1503): 

1) Wykonawca może zastrzec, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących 

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 

tj. nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, 

2) Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas 

otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji 

i warunków płatności zawartych w ofercie. 

3) informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, co, do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być one udostępniane 

innym uczestnikom postępowania, należy złożyć jako odrębną część oferty lub włożyć do oddzielnej 

koperty, odpowiednio ją oznaczając: „NIE UDOSTĘPNIAĆ. INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ 

PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU 

NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. Z 2003r. NR 153, POZ. 1503 )”, 

4) zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi 

wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, 

5) w sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy 

przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Pzp lub odrębnych przepisów, 

informacje te będą podlegały udostępnieniu na takich samych zasadach jak pozostałe 

niezastrzeżone dokumenty, 

19. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie 

zawartości bez ich uszkodzenia. Opakowanie winno być zaadresowane:  

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki 

ul. Sobieskiego 7  80-216 Gdańsk pok. 30 

i opisane:  

„Oferta na świadczenie hotelarskich usług noclegowych dla Wydziału Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdańskiej. 

Nie otwierać przed dniem – 25.05.2015 .2015r. godziną: 10:30 

 

oraz opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy. 

XI. MIEJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami 

i dokumentami należy złożyć lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do siedziby zamawiającego) 

w terminie do dnia 25.05.2015 2015r. do godz. 10:00 na adres: Politechnika Gdańska, ul. Sobieskiego 

7, 80-216 Gdańsk 

2. Oferty będą podlegały rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona 

adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia, tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została 
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przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich 

nienaruszalność. 

3. Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po 

upływie terminu do wniesienia odwołania. 

4. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją 

wycofać. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod 

rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub 

wycofaniu oferty winno być opakowane i oznaczone tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać 

dodatkowe oznaczenie wyrazem, odpowiednio: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

5. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi 25.05. 2015r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiającego Politechnika 

Gdańska, ul. Sobieskiego 7, 80-216 Gdańsk pok. 30 

6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda: nazwy oraz adres Wykonawców, ceny ofert oraz pozostałe 

informacje określone w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę, a nie był 

obecny przy jej otwarciu, zostaną mu przesłane powyższe informacje.  

8. Protokół do postępowania jest jawny. Załączniki do protokołu mogą być udostępnione po dokonaniu 

przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty 

są jawne od chwili ich otwarcia.  

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY 

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego wykonania zamówienia. 

2. Cenę oferty należy obliczyć na podstawie Formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 2 do Siwz, 

uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową realizacja zamówienia. 

3. Ceną oferty jest cena podana w formularzu ofertowym. 

4. Cena oferty musi być podana w złotych polskich. 

5. Cenę oferty należy określić, jako brutto, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 

6. Cena oferty, ceny jednostkowe brutto oraz poszczególne wartości brutto winny być wyrażone w złotych 

polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z zasadami matematycznymi. 

W złotych polskich prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Cena 

oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom.   

7. Ceny określone w ofercie obowiązują przez cały okres związania ofertą i będą wiążące dla zwieranej 

umowy. 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego 

zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego 

nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek 

od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami 

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:  

1) Cena oferty brutto - 90 pkt 

2) Czas dotarcia do miejsca świadczenia usługi - 10 pkt 

 

2. Ocena punktowa zostanie obliczona wg wzoru: 

 

1) Ocena oferty brutto 

Kryterium „cena oferty brutto” rozpatrywane będzie na podstawie następującego wzoru” 

90
Cb

Cn
Pc , gdzie: 
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Pc  - liczba punktów za kryterium cena, 
Cn  - najniższa cena spośród ofert nie odrzuconych, 
Cb  - cena oferty badanej, 

2) Czas dotarcia do miejsca świadczenia usługi 

W kryterium „czas dotarcia do miejsca świadczenia usługi”, czas dotarcia będzie ustalany na 

podstawie serwisu internetowego  „mapy Google”, w dniu otwarcia ofert, jako czas  podróży 

samochodem, bez korków, z punktu: Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12, 80 -233 

Gdańsk do punktu wskazanego przez Wykonawcę. 

Za miejsce świadczenia usługi przyjmuje się adres wskazany przez Wykonawcę w formularzu 

ofertowym. 

Za zaproponowaną lokalizację Wykonawca może otrzymać maksymalnie 10 pkt. wg poniższej 

punktacji: 

Pcz = 10 punktów: czas dotarcia do 10 minut 

Pcz = 5 punktów: za czas dotarcia od 11 do 20 minut 

Pcz = 0 punktów: za czas dotarcia powyżej 20 minut 

gdzie: 

Pcz–liczba punktów przyznanych badanej ofercie w kryterium „czas dotarcia do miejsca 

świadczenia usługi” 

Łączna punktacja oferty będzie wyliczona jako suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach. 

3. Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma najwyższą liczbę punktów. 

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny oferty, 

Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną. 

5. W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę 

wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty. 

6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie 

z zapisem art. 92 ustawy 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE 

OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą w sprawie zamówienia publicznego w terminach 

z zastrzeżeniem art. 94 ust. ustawy Pzp. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza, o formalnościach, jakie należy dopełnić w celu zawarcia umowy, zostanie 

powiadomiony odrębnym pismem. 

2. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 

wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 

XV. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

XV ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 

ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający ustala ogólny wzór umowy na realizację zamówienia – wg załącznika nr 6 do Siwz. 

2. Podpisanie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 Pzp. 

3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z podpisanej umowy musi być tożsamy z jego 

zobowiązaniem zawartym w ofercie. 

4. Umowa w sprawie zamówienia publicznego będzie nieważna w części wykraczającej poza określenie 

przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ. 

5. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień 

zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy 

w zakresie: 

a) Zamawiający zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku 
niewykorzystania przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, tj. wartości wynagrodzenia 
podstawowego i/albo wynagrodzenia objętego prawem opcji, dopuszcza się możliwość przedłużenia 
terminu realizacji zamówienia.  
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b) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz 

cen określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ, pod warunkiem że w trakcie  trwania umowy zmianie 

ulegną: 

i. stawka podatku od towarów i usług, 

ii. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

iii. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

6. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej 

i odebranej części umowy. 

XVI POUCZENIA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy Pzp przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. 

Spis załączników do SIWZ 

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 

Załącznik nr 4 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Załącznik nr 5 Informacja o przynależności do grupy kapitałowej 

Załącznik nr 6 Wzór umowy. 

 



 
Załącznik nr 1 do SIWZ 

.............................................................. 
(pieczątka Wykonawcy)  

 
 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

 

Zamawiający:  

Politechnika Gdańska,  

ul. G. Narutowicza 11/12,  

80-233 Gdańsk 

 

Nawiązując do ogłoszenia do wzięcia udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym 

w trybie przetargu nieograniczonego na „Świadczenie hotelowych usług noclegowych dla Wydziału 

Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej”. 

 

my niżej podpisani: 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

imię .......................... nazwisko ......................... 

 

działający w imieniu i na rzecz: 

 

Pełna nazwa: 

 

 

Adres: 

 

 

REGON nr NIP nr 

 

Nr faksu, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów z 

Zamawiającym: 

 

Adres e-mail, jaki Wykonawca wyznacza do kontaktów 

z Zamawiającym: 

Nazwa banku: Nr rachunku bankowego 

 

 

 

1. Oferujemy realizację zamówienia podstawowego, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto 

......................................... PLN 

2. Oferujemy realizację zamówienia wg prawa opcji, zgodnie z zapisami SIWZ, za cenę brutto 

…………………………........ PLN 

zgodnie z formularzem cenowym, stanowiącym integralną część oferty. 

Miejscem, w którym będą świadczone usługi będzie hotel (nazwa) .................................................................., 

adres (miejscowość, ulica, nr budynku, kod pocztowy ……............................................................................... 

3. Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie elementy cenotwórcze wynikające z zakresu 

i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia. 
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4. Oświadczamy, że wykonamy zamówienie w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. 

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ, nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń i uznajemy się za 

związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi postanowieniami umowy, stanowiącymi załącznik do 

SIWZ. Nie wnosimy do nich zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do 

zawarcia umowy na określony w SIWZ warunkach.  

7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ, czyli przez okres 30 dni od 

upływu terminu składania ofert. 

8. Akceptujemy warunki płatności określone we wzorze umowy. 

9. Oświadczamy, że: wadium o wartości …………......zł wnieśliśmy w formie .............................. 

10. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 

1) ............................................................................................. 

2) ............................................................................................. 

3) ............................................................................................. 

4) ............................................................................................. 

5) ............................................................................................. 

6) ............................................................................................. 

………………………, dn. ………………… 
 

............................................................ 
Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych do 
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty 
wspólnej – podpis pełnomocnika Wykonawców 

 
UWAGA!  
Wykonawcy składający ofertę wspólnie w miejscu „Pieczątka firmowa Wykonawcy” wpisują dane wszystkich 
Wykonawców występujących wspólnie. 

 



 

Załącznik nr 2 do SIWZ 

.............................................................. 
 (pieczątka Wykonawcy)  

Formularz cenowy 

Wyszczególnienie 

Liczba noclegów 

w zamówieniu 

podstawowym 

Wynagrodzenie 

brutto za jedną 

dobę hotelową 

w zamówieniu 

podstawowym 

[PLN] 

Wartość brutto za 

zamówienie 

podstawowe [PLN] 

Liczba noclegów 

w zamówieniu 

objętym prawem 

opcji 

Wynagrodzenie 

brutto za jedną 

dobę hotelową 

w zamówieniu 

objętym prawem 

opcji [PLN] 

Wartość brutto 

za zamówienie 

objęte prawem opcji 

[PLN] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Nocleg ze 

śniadaniem w 

pokoju 1- 

osobowym, zgodnie 

z opisem 

przedmiotu 

zamówienia 

30   30   

 

Obliczone wynagrodzenie brutto dla zamówienia podstawowego z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego (pkt. 1) – załącznik nr 1 do Siwz. 

 

Obliczone wynagrodzenie brutto dla zamówienia wg prawa opcji z Formularza cenowego należy przenieść do Formularza ofertowego (pkt. 2) – załącznik nr 1 do Siwz. 

 

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

Podpis(y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku oferty wspólnej  
– podpis pełnomocnika Wykonawców 

  



Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie hotelowych usług noclegowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej”. 

 

oświadczam(my), że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, w tym zawarte w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Pzp tj. warunki udziału w postępowaniu 

dotyczące: 

 

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania;  

2. posiadania  wiedzy i doświadczenia;  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. 

............................... dn. ......................  

 

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

Podpis(y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 
do reprezentowania Wykonawcy 

w przypadku oferty wspólnej  
– podpis pełnomocnika Wykonawców 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

 

Pieczątka firmowa Wykonawcy 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie hotelowych usług noclegowych dla Wydziału Elektrotechniki i Automatyki 

Politechniki Gdańskiej”. 

oświadczam(my), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego 

zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych. 

............................ dn. ......................  

................................................................... 
Podpis(y) i pieczęć imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy 
w przypadku oferty wspólnej – 

 podpis pełnomocnika Wykonawców 

POUCZENIE 

W przypadku Wykonawców w stosunku do których otwarto likwidację lub ogłoszono upadłość, a nie podlegają oni 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 
pkt. 2 Pzp należy dodatkowo złożyć oświadczenie, iż po ogłoszeniu upadłości Wykonawca zawarł układ zatwierdzony 
prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku 
upadłego. 
 

 

 



Załącznik nr 5 do SIWZ 

....................., dnia ....................... 2015 r. 

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

(pieczątka Wykonawcy) 

 

ZP/………./0……./U/15 

 

INFORMACJA 

o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w 

 art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych 

Informujemy, że: 

□ Nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). 

□ Należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).* 

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):** 

1. ………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………… 

4. ………………………………………………………………… 

5. ………………………………………………………………… 

(…) 

………….…………………………………….. 

Podpis (y) i pieczątka imienna osób uprawnionych 

do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku oferty wspólnej 

– podpis pełnomocnika Wykonawców 

 

* odpowiednie zaznaczyć 

** uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r., nr 50, poz. 331 

z późn. zmianami)  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

Nr postępowania: ZP/………/0……../U/15 

UMOWA (wzór) 

zawarta w dniu ... .............. 2015 roku 

pomiędzy: 

Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12, reprezentowaną 

przez:………………………, działającego na podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej 

zwaną dalej „Zamawiającym" 

 
oraz 

............................................................................................................................ z siedzibą 

w ...........................NIP...................... REGON.....................CEIDG/KRS ………………………. 

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej „Wykonawcą”,  

 

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11. ust.8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)  

§1 

PRZEDMIOT UMOWY  

1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla recenzentów i pozostałych 

gości, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, oraz ofertą z dnia ........... złożoną 

przez Wykonawcę, będącymi jej integralną częścią niniejszej umowy, z opcją dodatkowych usług 

noclegowych określonych w formularzu cenowym w czasie obowiązywania umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania przedmiotu umowy w całości, tj. w ilościach 

podanych w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, 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. 

§2 

TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI REALIZACJI UMOWY  

1. Umowa zawarta jest do 31.05.2016 r. od dnia zawarcia umowy.  

2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest hotel ………………………….………………… 

adres: …………………………………………………  

3. W terminie od 3 do 7 dni przed rezerwacją Zamawiający doręczać będzie Wykonawcy drogą faksową lub 

elektroniczną zgłoszenie rezerwacji, na odpowiednim uznawanym przez Wykonawcę formularzu, 

stanowiącym załącznik nr 4 do umowy, 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 

4. Zamawiający zastrzega możliwość rezerwacji „z dnia na dzień”, w przypadku wystąpienia szczególnej 

potrzeby po stronie Zamawiającego. 

5. Przez dni robocze rozumie się dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót i dni ustawowo 
wolnych od pracy. 

6. W przypadku gdy Wykonawca, w wyjątkowej sytuacji – oznaczającej każde zdarzenie 

uniemożliwiające wykonanie zobowiązania, pozostające poza kontrolą stron, którego strony nie 

mogły przewidzieć w chwili zawierania niniejszej umowy i któremu nie można było zapobiec- nie 

będzie mógł zapewnić zrealizowania usługi, zobowiązany jest do zapewnienia noclegu w innym 
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hotelu, o co najmniej takim samym standardzie i takim samym usytuowaniu, jaki został przedstawiony 

i zaakceptowany w ofercie.  

7. W sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy, do kontaktów z Wykonawcą, Zamawiający 

wyznacza: 

………………………………………………..tel. …………………………………………….. 

a Wykonawca wyznacza: 

…………………………………………………tel. …………………………………………….. 

8. O każdej zmianie wyznaczonych osób Zamawiający i Wykonawca niezwłocznie powiadomią się 

wzajemnie. Szkody powstałe w wyniku niedopełnienia tego obowiązku obciążają stronę 

zobowiązaną. 

§3 

SPOSÓB REZERWACJI POKOI HOTELOWYCH 

1. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie…… w dniu planowanego przyjazdu. W razie przyjazdów 

przed godziną …. udostępnienie zarezerwowanych pokoi hotelowych uzależnione będzie od 

dostępności wolnych pokoi, chyba że zostało to pisemnie zagwarantowane na dzień wcześniej w 

formie wcześniejszego zameldowania, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu (w formie e-mail) przez 

Zamawiającego. 

2. Goście winni wymeldować się z hotelu do godziny … w dniu wyjazdu. Przedłużenie pobytu jest 

możliwe, pod warunkiem dostępności wolnych pokoi.  

§4 

WARUNKI ODSTĄPIENIA (ANULACJI I ZMIEJSZENIA ILOŚCI ZAREZERWOWANYCH NOCLEGÓW) 

Każdorazowo na 2 dni robocze przed terminem wykonania usługi, Zamawiający zobowiązuje się do 

weryfikacji drogą mailową lub faksową ilości zarezerwowanych noclegów i dokonania ewentualnego 

zmniejszenia niewykorzystanej puli, bez konieczności pokrycia kosztów za odstępowane noclegi.  

§5 

WYNAGRODZENIE 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego zamówieniem podstawowym ( bez prawa opcji) ustala się 

wynagrodzenie w kwocie: 

brutto: ……………………………. zł  słownie: (……………………………………….) 

2. Za wykonanie przedmiotu umowy objętego prawem opcji  ustala się wynagrodzenie w kwocie brutto: 

…………… zł słownie:(…………………………………………………………………) 

3. Powyższe wynagrodzenie obejmuje elementy cenotwórcze wynikające z zakwaterowania (noclegu 

oraz śniadania) wraz z kosztami parkingu dla gości oraz jest stałe przez okres obowiązywania 

umowy. 

4. Wszystkie elementy cenotwórcze związane z indywidualnymi potrzebami gości, takie jak np. 

przedłużenie doby hotelowej, przedłużenie pobytu poza wyznaczony termin usługi, koszty rozmów 

telefonicznych wykonywanych z pokoi hotelowych przez osoby zakwaterowane oraz koszty np. 

związane z udostępnieniem w pokojach płatnej telewizji lub mini-baru, koszty korzystania z sauny, 

baru, restauracji, usługi dodatkowe pranie, prasowanie itp., opłacają goście Zamawiającego we 

własnym zakresie, o czym Zamawiający zobowiązany jest poinformować swoich gości. Wykonawca 

ma prawo do uzyskania od gości gwarancji finansowej na poczet rachunków. Przez gwarancję 

rozumie się przedpłatę, depozyt lub podanie rodzaju, numeru i daty ważności karty kredytowej.  

5. Ceny jednostkowe podczas realizacji opcji zostały określone w formularzu cenowym. Zasady 

rozliczeń opcji będą takie same jak zasady rozliczeń podstawowego przedmiotu zamówienia. 
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§6 

FINANSOWANIE 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura wystawiona przez Wykonawcę po wykonaniu usługi będącej 

przedmiotem umowy bez zastrzeżeń. 

2. Faktura obejmować będzie rzeczywistą ilość wykorzystanych noclegów, po jej weryfikacji zgodnie 

z §4 niniejszej umowy. 

3. Odbiór usługi nastąpi na podstawie podpisu na fakturze złożonego przez pracownika Zamawiającego 

wymienionego w §2 pkt.7 niniejszej umowy. 

4. Faktura zostanie wystawiona na jednostkę organizacyjną, której gość korzystał z usług hotelowych.  

5. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury jest: Politechnika Gdańska, 

…………………………….., ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk.  

6. Płatności będą dokonywane w PLN przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu 

przez Wykonawcę na fakturze VAT w ciągu 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

7. Za dzień zapłaty uważać się będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§7 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 

ust.1 umowy.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200,00 zł w przypadku gdy 

pomimo dokonania rezerwacji, o której mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy Wykonawca nie 

będzie dysponował wskazaną przez Zamawiającego w rezerwacji liczbą miejsc noclegowych – za 

każde zdarzenie. 

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego z wyłączeniem okoliczności określonych w art. 145 ust.1 

ustawy Pzp.  

4. W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych, Zamawiający ma prawo 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonej kary umownej z przysługującego mu 

wynagrodzenia. 

6. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na piśmie 

w terminie 10 dni od daty powzięcia przez drugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności 

determinującej odstąpienie od umowy, tj. m. in. w przypadku nie wykonania umowy z należytą 

starannością lub naruszenia postanowień umowy. 

§8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania przez obie strony. 

2. Wszelkie zmiany do niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień umowy w następujących sytuacjach: 

a. w przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego wartości wynagrodzenia, 
tj. wartości wynagrodzenia podstawowego i/albo wynagrodzenia objętego prawem opcji, 
dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia.  

b. wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy oraz cen określonych w Załączniku 

nr 2 do SIWZ, pod warunkiem że w trakcie trwania umowy zmianie ulegną: 

i. stawka podatku od towarów i usług, 

ii. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, 
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iii. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy obowiązują przepisy Kodeksu 

Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej, a ewentualne spory między stronami 

będą rozstrzygane wg prawa polskiego przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości cesji wierzytelności ani przeniesienia praw i obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego zgody. 

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

WYKONAWCA  ZAMAWIAJĄCY 

Załączniki: 

Zał. Nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Zał. Nr 2 – Formularz oferty 

Zał. Nr 3 – Formularz cenowy 

Zał. Nr 4 – Formularz rezerwacji 
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Załącznik do umowy 

PROTOKÓŁ ODBIORU USŁUGI 
dot. realizacji zamówienia na świadczenie hotelarskich usług noclegowych 

ZP/……../0………./U/15  

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
 

Politechnika Gdańska 

 

Adres: 

…………………………………………………... 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Adres: 
ul. Narutowicza 11/12 
80-233 Gdańsk 
 

 

Zlecenie z dnia ………………………..…………. nr ..………………………..…………… 

na ………………………………………………………………………………………………..…………………….. 

Stwierdza się należyte wykonanie umowy* 

Stwierdza się nienależyte wykonanie umowy w zakresie ustalonym w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia / umowy. Uwagi dotyczą*: 

…………………………………………………………………………….…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

* niepotrzebne skreślić 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla Zamawiającego 
i Wykonawcy. 

Data, imię, nazwisko i podpis 

przedstawiciela Wykonawcy 

…………………………………….. 

Data, imię, nazwisko i podpis 

przedstawiciela Zamawiającego 

………………………………………………… 

 


