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SPECYFIKACJA  
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 

 

 

dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
art.39 ustawy  Pzp, poniżej 207 000 Euro na podstawie przepisów ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (teks jednolity Dz. U. z 2013r.   poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej 
„ustawą Pzp” 

 
 
 

na sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział 
Chemiczny 
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I. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego art.39 
ustawy Pzp   o wartości poniżej  207 000 Euro, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r.  poz. 907 z póź.zm.), zwanej dalej „ustawą”, 
zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
zwanej dalej „SIWZ”.  

 

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 55110000-4 
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla   Politechniki Gdańskiej 
Wydział Chemiczny w zakresie usług noclegowych dla nauczycieli akademickich, recenzentów, 
promotorów, gości zagranicznych.  
 
 

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 
Wymagania dotycz ące obiektu;  

a) Hotel o standardzie zaszeregowania minimum trzygwiazdkowym, zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004roku, w sprawie obiektów hotelarskich i 
innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. 

b) hotel usytuowany w odległości do 2 km od: Politechnika Gdańska , ul. G.Narutowicza 11/12, 
80-233 Gdańsk  

Odległość będzie weryfikowana przez Zamawiającego na podstawie wskazań serwisu  internetowego 
„Mapy Google”. Pod uwagę będzie brana wskazana przez ww serwis, najkrótsza trasa do pokonania 
na pieszo. 

Wymagania dotycz ące pokoi: 
• pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telefon, radio z budzikiem, TV, internet                  
• pościel  i  ręczniki, mydło, w standardzie; 
• w pokojach łazienki z pełnym  węzłem  sanitarnym z ciepła wodą, suszarka do włosów; 
• śniadanie w formie bufetu, w cenie pokoju; 
• rozpoczęcie doby hotelowej nie później  niż o godz. 14:00; 
• zakończenie doby hotelowej nie wcześniej j niż o godz. 12:00; 
• gwarantowana rezerwacja ważna również po godzinie 18:00 w dniu przyjazdu gości; 
• pokoje dla niepalących; 
• dostęp do sejfu; 
• rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych; 
• parking dla gości hotelowych w cenie pokoju. 

 
 
Rezerwacja: 

a) Zamawiający każdorazowo doręczać będzie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksową 
zgłoszenie rezerwacji w terminie 3-7 dni roboczych, 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 

b) Wykaz wstępnych rezerwacji może ulec zmianie. 
c) Zamawiający w wyjątkowej sytuacji zastrzega sobie możliwość dokonania rezerwacji z dnia na 
dzień. 
d) W przypadku gdy Wykonawca –w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł zapewnić usługi, 
zobowiązany będzie do zapewnienia noclegu w innym hotelu o co najmniej takim samym standardzie, 
jaki został zaproponowany w ofercie. 

 
 



 

e) Usługa hotelowa oraz restauracyjna (śniadanie) będzie wykonywana w  tym samym obiekcie 
hotelowym 
f) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania gości w różnych obiektach, tj., wszystkie 
objęte zamówieniem noclegi w trakcie obowiązywania umowy odbywać się będą w tym samym hotelu 
g) 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 przypadku nie będzie przysługiwało  odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie 
będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. 
 
2. Wymagania stawiane Wykonawcy:  

• Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz 
terminowe wykonanie zamówienia w okresie wykonania umowy. 

• Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość, zgodność z warunkami jakościowymi 
określonymi dla przedmiotu zamówienia, do czasu wygaśnięcia zobowiązań 
Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

• Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia. 
• Ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą wyłącznie przez 

ustanowionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
3. Szczegółowe postanowienia dotyczące wykonywania zobowiązań zawarto we wzorze umowy, która 
stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 

III.TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 
Wymagany przez Zamawiaj ącego termin wykonania zamówienia: 

Sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 31.01.2017roku lub do wyczerpania kwoty umownej w 
zależności od tego co pierwsze nastąpi. 

Miejsce realizacji zamówienia: 

Hotel wskazany przez Wykonawcę w ofercie. 

IV.WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone 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. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na 
podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń. 

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów i 
oświadczeń. 

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania       
zamówienia. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie  złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie  złożonych 
dokumentów i oświadczeń. 

2.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu 
dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Pzp. 



 

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

4.Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.24 ust. 2b ustawy Pzp, 
odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia 
tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 
Oddanie do dyspozycji przez podmiot trzeci wymienionych w przepisie art.26 ust.2b ustawy Pzp, 
zasobów gdy dotyczy to wiedzy i doświadczenia, łączy się z koniecznością uczestnictwa podmiotu w 
realizacji zamówienia.  
 
5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b u Pzp, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust. 1ustawy Pzp, Wykonawca jest 
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia. 

6.Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o 
złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia. 

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia , każdy z 
warunków określonych w pkt. 1 )- 4) Wykonawcy winni spełniać łącznie. 
Warunek określony w ust. 2 każdy z Wykonawców musi spełniać samodzielnie. 
8. W przypadku gdy oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia zostanie uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą, warunkiem zawarcia umowy 
z Wykonawcą jest spełnienie następujących wymagań Zamawiającego: 
a)  Wykonawcy przedłożą umowę regulującą ich współpracę 
b)  umowa musi być zawarta na okres realizacji całości zamówienia ( nie może zostać 
rozwiązana przed terminem realizacji zamówienia) 
c)  Wykonawcy występujący wspólnie ponosić będą solidarną odpowiedzialność za 
niewykonanie lub nie należyte wykonanie zamówienia. 

V.DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, JAKIE NALE ŻY ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY 
1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w rozdziale IV pkt 1 SIWZ należy złożyć: 
 
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. 3 do SIWZ); 
b) Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (oryginał), wymagane w 
przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 
ust.2b ustawy Pzp. 
Zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby powinno określać 
w szczególności; 
-zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu 
-sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia 
-charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem 
-zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie 
zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp należy złożyć: 
a)  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zał. 3a do SIWZ); 
 
b) 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 Pzp, wystawionego nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w ust. 2 pkt b składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, 
że: 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

4.  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 rozdziale V, 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. 
Terminy określone w p.pkt. 2) stosuje się odpowiednio. 

 
 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie 
zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu składa 
każdy z Wykonawców oddzielnie. 
 
POZOSTAŁE  INFORMACJE NA TEMAT DOKUMENTÓW 

1. Dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 
2.  Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez Wykonawcę. 
3.  Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń. 
4.  Złożone wraz z ofertą dokumenty, po otwarciu ofert nie podlegają zwrotowi. 
5.  Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp) 

6.  W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia : 
oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. V pkt. 2 SIWZ  winny być złożone przez każdego 
Wykonawcę. 

a)  Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. IV pkt 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie 
ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie. 
b)  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. 
c)  Dokument pełnomocnictwa musi by ć załączony do oferty i zawiera ć w szczególno ści 
wskazanie: post ępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wy konawców 
ubiegaj ących si ę wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pe łnomocnika oraz zakres 
jego umocowania. 
d)  Dokument pełnomocnictwa 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. 
e)  Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez notariusza lub radcę prawnego. 
f)  Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie 
wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego 
umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 
g)  Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań. 

7.  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 bezpośrednio przez wykonawcę lub te podmioty. 
 
8. 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 w 



 

przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. O 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z póżn. zm) 
a) Listę podmiotów należących do grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2 d ustawy Pzp (zał. 5 
do SIWZ) z postępowania wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, 
poz.331 z póź.zm.) 

 

VI.INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI Ę ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA O ŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAK ŻE WSKAZANIE OSÓB 
UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez strony 
w formie pisemnej oraz za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną. W przypadku porozumiewania się 
za pomocą faksu i/lub drogą elektroniczną, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza ten fakt. 
2.  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, zapytania oraz inne informacje należy kierować na 
adres: 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, z 

dopiskiem na kopercie: 
 

przetarg na sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział 
Chemiczny 

ZP/403/008/U/15 

3.Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: 
 Elżbieta Podsiadło, Barbara Bieniek, faks: +48 58 348-60-79; 
 e:mail: elzbieta.podsiadlo@pg.gda.pl ,barbara.bieniek@pg.gda.pl od poniedziałku do piątku w godz. 
8:00 -15:00. 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszelka 

korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. 
Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
4.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest 
obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu 
składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego 
nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 
5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający 
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz zamieszczona na stronie internetowej, na 
której udostępniona jest specyfikacja. 
6.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić 
treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim 
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której 
udostępniona jest specyfikacja. 
7.Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu 
będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin 
składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści tę 
informację na stronie internetowej, na której udostępniona jest specyfikacja. 
8. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

VII. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

VIII.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

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



 

IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERT 
1.Oferta musi być przygotowana zgodnie z wymogami niniejszej SIWZ oraz ustawy Pzp. 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

2.  Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę . 

3.  Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta”, „Formularz cenowy” oraz niżej 

wymienione dokumenty: 

 

 

1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego 

ubiegania się o zamówienie). 

 

2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych 

dokumentów złożonych wraz z ofertą. 

3. Oświadczenia i dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania wymienione w rozdz. II 

niniejszej SIWZ. 

4. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo informację o tym, że nie 

należy do grupy kapitałowej 

5. Opcjonalnie: pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

Dokument należy złożyć, jeżeli Wykonawca polega na doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych 

innych podmiotów 

  

 

4.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. 
5.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, trwałą i 
czytelną techniką oraz napisana w języku polskim. 
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci elektronicznej. 
6. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez 
osobę podpisującą ofertę wraz z datą naniesienia zmiany. 
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny. 
8.Oferta oraz dokumenty muszą być podpisane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby 
ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 
ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie 
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. 
9.Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony z ofertą, musi być w oryginale lub kopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza albo radcę prawnego. 
10.Oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w 
taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców. Winna być podpisana przez 
każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub upoważnionego przedstawiciela - 
pełnomocnika. 
11.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w formularzu „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. 
12.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. 



 

13.Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku, niż język polski winien być 
złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja 
polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
14.Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
15.W przypadku, gdyby oferta, oświadczenia lub dokumenty zawierały informacje, stanowiące 
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości 
zastrzec, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz że nie mogą być one 
udostępniane. 
16.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. 
17.Stosowne zastrzeżenie Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie 
cała oferta zostanie ujawniona. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica 
przedsiębiorstwa były złożone przez Wykonawcę w osobnej wewnętrznej kopercie, z oznaczeniem 
„Tajemnica przedsiębiorstwa” lub zostały spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych 
elementów oferty. 
18.Ofertę należy złożyć w dwóch (jedno w drugim) nieprzejrzystych, zamkniętych opakowaniach, 
uniemożliwiających odczytanie zawartości bez ich uszkodzenia. Zewnętrzne opakowanie winno być 
zaadresowane: 

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny ul. G. 

Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

i opisane: 

przetarg na sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział 
Chemiczny 

ZP/403/008/U/15 

nie otwiera ć przed dniem   18.12.2015r. godz. 10:30 

Wewnętrzne opakowanie winno być opatrzone dokładnym adresem Wykonawcy, w celu umożliwienia 
odesłania oferty bez jej otwierania, w przypadku złożenia oferty po terminie. 

19.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”. 

20. Zamawiający poprawi w tekstach ofert oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki 
rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki 
polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - 
niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Przez omyłkę 
rachunkową Zamawiający rozumieć będzie każdy wadliwy wynik działania matematycznego 
(rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe. 

X.MIEJSCE, TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 
1.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Politechnika Gdańska Wydział 
Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek Chemia A, pokój nr 312 
2.  Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godz. od 8:30 do 15:00. 
3.  Termin składania ofert upływa w dniu  18.12.2015r. o godz. 10:00.  
4.  Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie określonym w pkt. 3 zostaną 
zwrócone . 
5.  Otwarcie ofert nastąpi w dniu  18.12.2015r. o godz. 10:30  w siedzibie Zamawiającego: 
Politechnika Gdańska Wydział Chemiczny, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, budynek 



 

Chemia A, pokój 312 
6.  Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. 
7.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz 
adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu 
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. 
8. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle 
informacje z otwarcia ofert, na wniosek Wykonawcy. 

XI.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 
1. Cenę oferty należy obliczyć uwzględniając wszystkie elementy związane z prawidłową i 
terminową realizacją zamówienia. 
2. Cenę oferty należy określić w wartości brutto (z podatkiem VAT) w PLN z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
3. Ceną oferty jest cena określona na formularzu ‘OFERTA”. 
4. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Stawka podatku musi 
być podana zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. 
5. Cena oferty nie będzie podlegać żadnym negocjacjom i zostanie ona przeniesiona do umowy. 

XII.KRYTERIA OCENY OFERT I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY 
 
1.  Oceny ofert dokonywać będą członkowie komisji przetargowej. 
2.  Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 
3.  Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące 
kryteria oceny ofert: 

cena - 90 %. 
odległo ść obiektu -10% 

Odległo ść będzie weryfikowana przez Zamawiaj ącego na podstawie wskaza ń serwisu 
internetowego „Mapy Google”. Pod uwag ę będzie brana wskazana przez ww serwis, najkrótsza 
trasa do pokonania na pieszo. 

4.Ocena punktowa ofert zostanie dokonana wg wzorów: 
 
Cena oferty: 
punkty za kryterium „cena” zostaną obliczone według wzoru: 
 

Cn 

Pc =  ........................  x 90pkt 

Cb 
gdzie: 
Pc- ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 
Cn- najniższa cena oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie  

Cb- cena ocenianej oferty 

Odległo ść od obiektu: 
 
1)odległość obiektu do 2km  - 0 pkt (wymóg formalny) 
2)odległość obiektu do 1,5 km -10 pkt 

Łączna liczba punktów w obu kryteriach: 

Po= Pc+Pp 
gdzie: 
Po -łączna ilość punktów w obu kryteriach 
Pc -ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „Cena” 
Pp -ilość punktów przyznanych badanej ofercie według kryterium „ odległość obiektu” 



 

5. Do punktów uzyskanych w kryterium cena zostaną doliczone punkty uzyskane w kryterium 
„odległość obiektu”. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 

6. Za najkorzystniejszą ofertę, zostanie uznana oferta spełniająca wymagania SIWZ oraz ustawy 
Pzp, która przy uwzględnieniu powyższych kryteriów i ich wag otrzyma największą liczbę punktów. 
Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert 
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert 
wybierze ofertę z niższą ceną. 
7.  Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy 

składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych 

ofertach. 

9. 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 jak również dostawy towarów z państw trzecich, 
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. 

10.  Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

11.  Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, 

którzy złożyli oferty, o: 
a)  wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres Wykonawcy, 
którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy 
Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert 
zawierającym punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert ; 
b)  wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i 

prawne; 
c)  wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 

podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
d)  terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w 
             sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 

12. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje, o 

których mowa w pkt 11 lit. a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 

siedzibie (tablica ogłoszeń). 

XIII.INFORMACJE O FORMALNO ŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTA Ć DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1.  Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania 
o zamówienie publiczne, którego oferta nie została odrzucona z postępowania oraz została wybrana 
jako najkorzystniejsza w wyniku oceny zgodnie z zasadami określonymi w rozdz. X SIWZ. 
2.  Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 
5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 i 3 ustawy 
Pzp. 

XIV.ZABEZPIECZENIE NALE ŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

XV.UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
Istotne dla stron postanowienia oraz warunki, które zostaną wprowadzone do treści umowy w 

sprawie zamówienia publicznego są określone we wzorze umowy w załączniku nr 4 do SIWZ. 

 



 

XVI.UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
1.  Zamawiający unieważni postępowanie jedynie w przypadkach określonych w art. 93 ust.  
2.  O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich Wykonawców na zasadach określonych w art. 93 ust. 3 ustawy Pzp. 

XVII.INFORMACJE OGÓLNE 
1.  Koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i udziałem w postępowaniu ponosi 
Wykonawca. 
2.  Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SIWZ. 
3.  Wszystkie załączniki stanowią integralną część SIWZ. 
4.  Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

XVIII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJ ĄCYCH WYKONAWCY 
Wykonawcom oraz innym osobom, o których mowa w art. 179 ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 

XIX.ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 
załącznik nr 1 - oferta 

załącznik nr 2 - formularz rzeczowo-cenowy 

załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

załącznik nr 3a - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

załącznik nr 4 -  wzór umowy 

załącznik nr 5 -  informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej 

załącznik nr 6 – informacja o oferowanych usługach 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ 

(nazwa i adres wykonawcy) 

 

OFERTA 
 
Zamawiający: 
Politechnika Gdańsk Wydział Chemiczny 
ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk 

 
 

Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na: 

 
 
 

sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział Chemiczny 

ZP/403/008/U/15 
 

My niżej podpisani:  
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
imię …....................... nazwisko …...................... 
 
działający w imieniu i na rzecz: 
 
Pełna nazwa : 

Adres: 

REGON nr  NIP nr 

Nr telefonu: Nr faksu: 

Nazwa banku i nr rachunku bankowego e- mail: 

 
Oferujemy realizacj ę powy ższego przedmiotu zamówienia, zgodnie z zapisami SIW Z, 
za wynagrodzenie: 
brutto: ........................................... PLN 
(słownie złotych: ...........................................)  
w tym podatek  Vat.................................PLN.  
zgodnie z formularzem rzeczowo-cenowym stanowi ącym integraln ą część oferty 
 
 
Uwaga!  
Wykonawca zagraniczny, mający siedzibę w Unii Europejskiej lub w krajach trzecich podaje 
cenę oferty bez podatku VAT. 



 

 
Oświadczamy , że wykonamy zamówienie w terminie:  sukcesywnie od daty zawarcia 
umowy do 31.01.2017r. lub do wyczerpania kwoty umownej w zależności od tego co 
pierwsze nastąpi. 
 

1. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się ze specyfikacją, nie wnosimy do jej treści 
zastrzeżeń  i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i 
zasadami postępowania. 

2. Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, która stanowi załącznik 
4 do specyfikacji. Nie wnosimy do jej treści zastrzeżeń. Zobowiązujemy się w przypadku 
wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i 
terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.  

3. Uważamy  się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji, czyli 
przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

4. Oświadczamy , iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione stanowią informacje zawarte 
w ofercie na stronach nr: .................................................................................................... . 

5. Zamówienie zrealizujemy przy udziale podwykonawców , którzy będą realizować 
wymienione części zamówienia: 
a)  ............................................................................................................... ................... 
b)  ............................................................................................................... ................... 
c)  ............................................................................................................... ................... 

 

6. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 
1) ............................................................................................. 
2) ............................................................................................. 
3) ............................................................................................. 

 
 
 
 
 
 
.................., dn. ...................................... 

 
      ..................................................... 
(podpis i pieczątka wykonawcy ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                        Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

(pieczątka Wykonawcy) 

  
Nr post ępowania: ZP/403/008/U/15 

 
 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu 

(art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie ń publicznych) 
 

Składaj ąc ofert ę w post ępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego   

 
 

 na sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział 
Chemiczny 

 
oświadczam, że spełniamy warunki udziału w post ępowaniu dotycz ące: 

 
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. 
 
 
 

-------------------------------------------------------------- 

(podpis i pieczątka osoby/osób 
upoważnionych do występowania w 

imieniu wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Załącznik nr 3a do SIWZ 

 
 
 

Nr post ępowania: ZP/403/008/U/15  

 

OŚWIADCZENIE 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania 

(art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
 

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

 
 na sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gda ńskiej Wydział 

Chemiczny 

oświadczam, że: 

nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych 

 

 

 
 

 

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

                                                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób upoważnionych 
              do występowania w imieniu wykonawcy) 

    

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik  nr  5 do SIWZ  
 
 
                         ....................., dnia .............2015 r.  

........................................  
(pieczątka Wykonawcy)  
 
 
 
 
 
Nr post ępowania: ZP/403/008/U/15  
 

INFORMACJA  
o przynale żności 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. …………………………………………………………………  
 
(…)  
 
 
………….……………………………………..  
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 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami) 

 
 
 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                           
 
Załącznik nr 4 do SIWZ                                                                

Nr post ępowania: ZP/ 403 /008/U/15 
 
 

Projekt 

                UMOWA   USŁUGI Nr       /WCH/15 
                    
zawarta w dniu ... .............. 2015 roku w Gdańsku 
pomiędzy: 
Politechniką Gdańską, Wydziałem Chemicznym z siedzibą w Gdańsku, ul. Narutowicza 11/12  
reprezentowaną przez: 
prof. dr hab. in ż. Sławomira Milewskiego, prof. zw.PG - Dziekana Wydziału, działającego na 
podstawie pełnomocnictwa Rektora Politechniki Gdańskiej. 
NIP:......... 
REGON:........... 
zwaną dalej "Zamawiającym" 
oraz 
.............................................. 

NIP:....... 

REGON:.......... 

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

reprezentowanym przez: 

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

zwanym dalej Wykonawc ą,  

który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego art.39 w oparciu o Ustawę z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U.z 2013r., poz. 907 – z poźn. zm). 
 

§ 1 
PZEDMIOT UMOWY 

 
1. Przedmiotem umowy jest sukcesywne świadczenie usług hotelowych  dla Politechniki Gdańskiej 
Wydział Chemiczny, w zakresie usług noclegowych dla  nauczycieli akademickich, recenzentów, 
promotorów, gości zagranicznych,   zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia z 
 dnia ...............2015r. oraz ofertą z dnia ..........2015r. 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 przysługiwało  odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie 
będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi. 
 
 

§§§§ 2 
TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI UMOWY 

 
1. Termin realizacji przedmiotu umowy: sukcesywnie od daty zawarcia umowy do 31.01.2017r. 
lub do wyczerpania kwoty umownej,  w zależności od tego co pierwsze nastąpi. 
2. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest Hotel ...................................................................... 
ul.  , …………………....................................................................................................................... 
 



 

3.Zamawiający każdorazowo doręczać będzie Wykonawcy drogą elektroniczną lub faksową 
zgłoszenie rezerwacji w terminie 3-7 dni roboczych, 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.Wykaz wstępnych rezerwacji może ulec zmianie. 
5.Zamawiający w wyjątkowej sytuacji zastrzega sobie możliwość dokonania rezerwacji „z dnia na 
dzień” a Wykonawca wyraża na to zgodę. 
6.W przypadku, gdy Wykonawca w wyjątkowej sytuacji nie będzie mógł zapewnić usługi, zobowiązany 
będzie do zapewnienia noclegu w innym hotelu o co najmniej takim samym standardzie, jaki został 
zaproponowany w ofercie. 
7.Usługa hotelowa oraz restauracyjna (śniadanie) będzie wykonywana w  tym samym obiekcie 
hotelowym 
8.Zamawiający nie dopuszcza możliwości zakwaterowania gości w różnych obiektach, tj., wszystkie 
objęte zamówieniem noclegi w trakcie obowiązywania umowy odbywać się będą w tym samym hotelu 
9.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 przypadku nie będzie przysługiwało  odszkodowanie z tego tytułu, jak również nie 
będzie on uprawniony do żądania zapłaty wynagrodzenia za niezrealizowaną część usługi 
 

§§§§ 3 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą z dnia .............2015r. złożoną przez 
Wykonawcę, stanowiącą załącznik do umowy i będącą jej integralną częścią, ustala się 
wynagrodzenie w kwocie: 
 
brutto: .............................  PLN 
słownie złotych: (............... )PLN 
w tym podatek Vat .............................PLN 
 
 
2.Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, jest wynagrodzeniem stałym i 
obejmuje całkowitą należność jaką zamawiający jest zobowiązany zapłacić za przedmiot zamówienia. 
 
3.Rzeczywiste wynagrodzenie umowne brutto będzie wynikało z faktycznej liczby noclegów 
zamówionych przez Zamawiającego. 
 
4.Ceny jednostkowe brutto określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku 
realizacji przedmiotu umowy, natomiast wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy ustalana 
jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku Vat w wysokości przewidzianej 
przepisami prawa. 
 
5.Na fakturze powinna być wyszczególniona cena netto usługi, podatek Vat i wartość brutto. 

 
§§§§ 4 

FINANSOWANIE 
 

1. Podstawą zapłaty będzie faktura przedłożona każdorazowo przez Wykonawcę po prawidłowym 
wykonaniu usługi będącej przedmiotem umowy, bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. 
 
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 otrzymania 
prawidłowo wystawionej faktury,  z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy podane na fakturze. 
 
4.Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 
 

§§§§5 
KARY UMOWNE 

 



 

1.Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, strona po której leżą przyczyny odstąpienia 
zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, określonego w §3 ust.1 
niniejszej umowy, z wyłączeniem okoliczności określonych w art.145 ust.1 ustawy Pzp, 
 
2.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie umowy z należytą starannością 
lub za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 
niniejszej umowy. 

 
 

3.W przypadku powstania szkody przewyższającej wysokość kar umownych , Zamawiający  zastrzega 
sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu 
Cywilnego.  
 
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia. 
 
5.Oświadczenie o odstąpieniu od umowy przez którąkolwiek ze stron powinno zostać złożone na 
piśmie w terminie 7 dni od daty powzięcia przez dugą stronę wiadomości o wystąpieniu okoliczności 
determinującej odstąpienie od umowy tj.m.in. w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez 
Wykonawcę. 
 
 

§§§§ 6 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie  
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 ani przeniesienia praw i obowiązków 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez jego pisemnej zgody. 
 
4.Strony wyznaczają osoby upoważnione do reprezentowania strony w sprawach związanych z 
wykonaniem umowy. 
Ze strony Zamawiaj ącego: 
................................................. 
Ze strony Wykonawcy: 
.................................................. 
4.Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej, z zastrzeżeniem art.144 
ust.1 ustawy Pzp. 

 
5.Niniejszą umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 
 
 
Załączniki do umowy:  
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na sukcesywne  świadczenie usługi hotelowej  dla 
Wydziału Chemicznego z dnia ..................2015r. 
2.Oferta z dnia ........................... 2015r. złożona przez Wykonawcę. 
 
 
 
 
 
 WYKONAWCA         ZAMAWIAJĄCY 
 

 
 
 
                                                                                                           
 



 

 
 
 
 
 Załącznik nr 2 do siwz 

 

Nr postępowania: ZP/403 /008/U/15     
 
 
 
 
                                                          FORMULARZ CENOWY 
 

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 
sukcesywne świadczenie usług hotelowych dla Politechniki Gdańskiej Wydział Chemiczny 

 
 
Lp.  wyszczególnienie  j.m.  liczba  Cena 

jednostkowa 
brutto 
PLN 

Warto ść 
brutto 
PLN 

 
1. 
 

 
nocleg ze śniadaniem - pokój jednoosobowy 

 
nocleg 

 
250 

  

 
2. 
 

 
nocleg ze śniadaniem - pokój dwuosobowy 

 
nocleg 

 
30 

  

                                                                                         Ogółem  warto ść brutto  
 

 

 
 
 
Ogółem wartość brutto...............................PLN 

Słownie (....................................) 
w tym podatek VAT....................................PLN 
 
Uwaga! 
Wartość na formularzu oferta nie może być rozbieżna z wartością wynikającą z formularza rzeczowo-cenowego. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                           Załącznik nr 6  do siwz 
 
Nr postępowania: ZP/ 403/008/U/15      
 

 

INFORMACJA O OFEROWANYCH USŁUGACH  
 

WYSZCZEGÓLNIENIE TAK NIE 

Hotel o standardzie minimum 3-gwiazdkowym usytuowany w  Gdańsku, w 
odległości  nie większej niż 2000m od Politechniki Gdańskiej, ul.G.Narutowicza 
11/12 
 

  

pokoje 1 i 2-osobowe wyposażone w telefon, radio z budzikiem,  TV, internet 
 

  

pościel  i  ręczniki w standardzie; woda mineralna   

w pokojach łazienki  (pełny węzeł sanitarny), ciepła woda, suszarka do włosów;   

śniadanie w formie bufetu, w cenie pokoju;   

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

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

pokoje dla niepalących;   

dostęp do sejfu;   

rozwiązania i udogodnienia dla osób niepełnosprawnych;   

parking dla gości hotelowych w cenie pokoju   

 

 

Nazwa Hotelu: ..................................... ......... 

Adres: ............................................ ............... 

 

 

 

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

 

 

 

 

    

 


