
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie:

przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w
złotych równowartości kwoty 209 tys. EURO

na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku

ZAWARTOŚĆ:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załączniki :
1 wzór formularza ofertowego
2a wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału
2b wzór oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia
2c wzór informacji o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej
3 wzór umowy

ZAMAWIAJĄCY:
Gdański Teatr Szekspirowski
ul. Wojciecha Bogusławskiego 1, 80-818 Gdańsk
NIP: 583-301-34-08, REGON: 220561538

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r.  poz.
2164), zwana dalej „ustawą”.



§ 1. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku, w pokojach jedno i dwuosobowych:

1) część 1 - świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie, (zw. dalej „hotelem”), w Gdańsku, spełniającym
poniższe wymagania:

a) położenie obiektu hotelarskiego w odległości od siedziby zamawiającego - nie
więcej niż 2  km (licząc jako przejście piesze, według Google maps),
b) obiekt oferujący co najmniej 70 pokoi,
c) możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc parkingowych, z restauracji i dostępu
do Internetu,
d) oferta obejmująca śniadania,
e) minimalne wyposażenie pokoi: łóżko (pokój jednoosobowy) osobne łóżka (pokój
dwuosobowy), stolik, krzesło/ krzesła, szafki nocne, szafa, TV, dostęp do Internetu,
łazienka z umywalką, prysznicem, toaletą, ręcznik kąpielowy.

2) część 2 - świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 4 -
gwiazdkowym (zw. dalej „hotelem”), w Gdańsku, spełniającym poniższe wymagania:

a)położenie obiektu hotelarskiego w odległości od siedziby zamawiającego - nie więcej
niż 2,5 km (licząc jako przejście piesze, według Google maps),

b)obiekt oferujący co najmniej 50 pokoi,
c)możliwość korzystania z bezpłatnych miejsc parkingowych, z restauracji i dostępu do

Internetu,
d) pokoje z łazienkami
e)oferta obejmująca śniadania.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia – wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) –
przedmiot główny: 55100000 – 1 – Usługi hotelarskie.
3. Usługi będą świadczone w okresie 12 miesięcy. Przewidywany termin rozpoczęcia
świadczenia usług: od 1 września 2017r., zakończenia: 31 sierpnia 2018r. Zamawiający
zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zawarcia umowy, w przypadku, gdy realizacja
usług wynikających z obecnie obowiązujących umów zakończy się szybciej.
4. Realizacja usług odbywać się będzie sukcesywnie, stosownie do bieżącego
zapotrzebowania Zamawiającego, na podstawie każdorazowych zamówień (rezerwacji).
5. Rezerwacje, o których mowa w ust. 4 dokonywane będą, zgodnie z zapotrzebowaniem
Zamawiającego faksem, pocztą elektroniczną, albo za pomocą formularza elektronicznego
udostępnionego przez wykonawcę.
6. Szacunkowe ilości zamawianych pokoi, doby hotelowe, zawiera załącznik nr 1 do SIWZ -
formularz ofertowy.
7. Wskazane w formularzu ofertowym ilości są ilościami szacunkowymi, służącymi do
skalkulowania ceny oferty. Ilości te mogą ulec zmianie w zależności od bieżących potrzeb
zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić pokoje hotelowe osobom wskazanym przez
Zamawiającego, w cenie wskazanej w ofercie, w obiekcie wskazanym w formularzu oferty. W
przypadku braku pokoi jednoosobowych, wykonawca może zaproponować zamawiającemu
pokój dwuosobowy do pojedynczego wykorzystania, z zastrzeżeniem, że zamówienie takiego
pokoju zależy od uznania zamawiającego.
Hotel może odmówić przyjęcia rezerwacji jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. W
takim przypadku zobowiązany będzie poinformować zamawiającego pocztą elektroniczną lub
faksem, że zamawiane miejsca zostały wcześniej zarezerwowane.
9. Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ,



zawartą umową oraz ofertą przetargową, z należytą starannością, zgodnie z posiadaną wiedzą
i doświadczeniem.
10. W zakresie obu części, Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o
których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, w ciągu 3 lat od udzielenia niniejszego
zamówienia, stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i
polegających na powtórzeniu podobnych usług: świadczenia usług hotelarskich dla
Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku, w pokojach jedno i dwuosobowych, o
standardzie i na warunkach określonych w niniejszej SIWZ, po wyczerpaniu limitów
czasowych i/lub kwotowych wynikających z SIWZ i umowy.

§ 2. Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełniania, wykluczenie z
postępowania.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5

ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

§ 3. Wykonawcy występujący wspólnie.
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy, o których mowa w ust. 1, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie
umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 4. Dokumenty wymagane od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
1. Do oferty wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie dotyczące
przesłanek wykluczenia z postępowania, według wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ w
zakresie wskazanym przez zamawiającego w § 3 ust. 1. Informacje zawarte w oświadczeniu
stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o
których mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie. Oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
3. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy pzp, wykonawca zobowiązany będzie do przekazania
zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.

§ 5. Wadium
Zamawiający nie wymaga od Wykonawców wniesienia wadium.



§ 6. Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Wykonawca jest zobowiązany do określenia cen jednostkowych oraz ceny oferty wraz ze
wszystkimi kosztami towarzyszącymi, zgodnie z wzorem formularza oferty, stanowiącym
załącznik nr 1 do SIWZ.
2. Cena musi obejmować:
opłatę za pokój, parking, rabaty, upusty, opłaty (np. klimatyczne), podatek VAT.
3. Cena musi być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku, czyli z dokładnością do jednego
grosza.

§ 7. Udzielanie wyjaśnień na temat SIWZ.
1. Każdy uczestnik postępowania ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
treści niniejszej specyfikacji.
2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 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.
3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie
po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 2, lub dotyczy już udzielonych
wyjaśnień, zamawiający udzieli wyjaśnień albo pozostawi wniosek bez rozpoznania.
Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w ust. 2.
4. Pytania Wykonawców powinny być przesłane pisemnie, pocztą na adres Zamawiającego,
lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@bozp.com.pl. Kopie odpowiedzi Zamawiającego
będą wysłane Wykonawcom, którym przekazano SIWZ wraz z treścią pytania, lecz bez
ujawniania autora. Wyjaśnienia zostaną przesłane Wykonawcom pisemnie, faxem lub pocztą
elektroniczną oraz zamieszczane na stronie internetowej http://www.teatrszekspirowski.pl, w
dziale: Zamówienia publiczne.

§ 8. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego
załącznik nr 1 SIWZ.
2. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
3. Dopuszcza się składanie ofert częściowych, obejmujących jedną z części wskazanych w §
1 ust. 1. Każdy z wykonawców może złożyć ofertę tylko w zakresie jednej, wybranej części.
W przypadku, gdyby w wyniku przeprowadzenia postępowania jeden wykonawca miał
uzyskać większą liczbę części zamówienia niż wynosi maksymalna liczba, na które może
zostać mu udzielone zamówienie (1), zamawiający dokona wyboru jego oferty w tej części, w
której zaoferował niższą cenę łączną brutto.
4. Ofertę sporządza się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
5. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być podpisana przez osobę/osoby
upoważnione do reprezentowania firmy wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego
rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej; lub przez osobę umocowaną do podpisania
oferty. Pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty o ile nie wynika z innych załączonych
dokumentów. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, notarialnie potwierdzonej
kopii, lub kopii potwierdzonej za zgodność przez mocodawcę.
6. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Gdański
Teatr Szekspirowski, ul. W. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk. Na kopercie należy

mailto:biuro@bozp.com
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umieścić nazwę i adres wykonawcy oraz napis: „Oferta przetargowa – usługi hotelarskie. NIE
OTWIERAĆ PRZED 26.07.2017 r., godz. 14.15”.
8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przypadkowe otwarcie oferty
niezabezpieczonej w powyższy sposób.
9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Podwykonawstwo: Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia zamierza

powierzyć podwykonawcom oraz wskaże nazwy podwykonawców.

§ 9. Składanie ofert
1. Oferty, w opisanych kopertach, należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul. W.
Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk.
2. Termin składania ofert upływa dnia 26.07.2017 r. o godz. 14.00. Oferty otrzymane po tym
terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
3. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę tylko przed terminem
otwarcia ofert, pod warunkiem, że powiadomi na piśmie Zamawiającego o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie
przygotowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami § 8 ust. 7, a koperta będzie dodatkowo
oznaczona „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

§ 10. Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert
1. Oferty zostaną otwarte w dniu 26.07.2017 r. o godz. 14.15, w siedzibie Zamawiającego, ul.
W. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk.
2. Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.
3. Bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poinformuje
Wykonawców, jaką kwotę Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Koperty oznaczone „WYCOFANE” zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności
bez otwierania oferty, której dotyczy wycofanie. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte i odczytane wraz z odczytaniem oferty, której dotyczy ta zmiana.
5. Przewodniczący komisji przetargowej poda Wykonawcom do wiadomości:

1) nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana,
2) cenę łączną brutto oferty.

§ 11. Kryteria wyboru oferty
1. Wszystkie oferty nie podlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących
kryteriów:

1) Cena – 60 %
2) Odległość od siedziby zamawiającego – 30%
3) Bezkosztowa anulacja – 10%

2. Sposób oceny ofert w kryterium ceny.
PK1 = [CN / CR x 100] x % wagi
PK1 – ilość punktów dla kryterium 1,
CN – najniższa oferowana cena spośród badanych ofert,
CR – cena oferty badanej,
% wagi – waga kryterium ocen.

3. Sposób oceny ofert w kryterium odległość od siedziby zamawiającego:
Zamawiający dokonuje oceny ofert, przyznając ofercie odpowiednią ilość punktów, na



podstawie odległości obiektu, w którym będzie realizowana usługa hotelarska, od siedziby
zamawiającego, liczonej jako przejście piesze, według wskazania Google maps, w sposób
określony poniżej:

1) odległość do 1000 m – 3 pkt
2) odległość pow. 1000 m – 1500 m – 2 pkt
3) odległość pow. 1500 m do 2000 m – 1 pkt

Punkty przyznane w kryterium „Odległość od siedziby zamawiającego” podstawia się do
wzoru:

PK2= [PR2 / PN2 x 100 ] x % wagi
PR2 - ilość punktów w kryterium nr 2 przyznanych ofercie badanej,
PN2 - najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium nr 2,
% wagi - waga kryterium ocen.

3. Sposób oceny ofert w kryterium bezkosztowa anulacja:
Zamawiający dokonuje oceny ofert, przyznając ofercie odpowiednią ilość punktów, na
podstawie danych w ofercie dotyczących możliwości anulowania rezerwacji bez ponoszenia
kosztów przez zamawiającego, w sposób określony poniżej:
1) bezkosztowa anulacja w przypadku, gdy zamawiający zgłosi Wykonawcy żądanie zmiany,
lub anulacji usługi, w terminie do 24 godzin przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia
świadczenia usługi hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 5 pokoi - 3 pkt
2) bezkosztowa anulacja w przypadku, gdy zamawiający zgłosi Wykonawcy żądanie zmiany,
lub anulacji usługi, w terminie do 5 dni przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia
usługi hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 5 pokoi - 2 pkt
3) bezkosztowa anulacja w przypadku, gdy zamawiający zgłosi Wykonawcy żądanie zmiany,
lub anulacji usługi, w terminie do 10 dni przed datą pierwszego dnia rozpoczęcia świadczenia
usługi hotelarskiej (przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 5 pokoi - 1 pkt

Punkty przyznane w kryterium „bezkosztowa anulacja” podstawia się do wzoru:
PK3= [PR3 / PN3 x 100 ] x % wagi
PR3 - ilość punktów w kryterium nr 3 przyznanych ofercie badanej,
PN3 - najwyższa ilość punktów uzyskanych w kryterium nr 3,
% wagi - waga kryterium ocen.

Jeżeli wykonawca nie zapewnia bezkosztowej anulacji otrzymuje 0 pkt. w tym kryterium.

4. Wybór oferty najkorzystniejszej:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumę punktów w
kryterium cena oraz odległość od siedziby zamawiającego: Ʃ = PK1 + PK2+PK3.

§ 12. Zasady i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje zamawiający, po uprzednim sprawdzeniu,

porównaniu i ocenie ofert, na podstawie kryteriów oceny określonych w § 11 SIWZ.
2. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert.
3. Zamawiający poprawi w ofertach:

1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe,
3) inne omyłki polegające na niezgodności treści oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.



4. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli:
1) będzie niezgodna z ustawą;
2) jej treść nie będzie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; z
zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3;
3) jej złożenie stanowiło będzie czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
4) będzie zawierała rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) zostanie złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
6) będzie zawierać błędy w obliczeniu ceny;
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na
poprawienie omyłek, o których mowa w ust. 3 pkt 3;
8) będzie nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

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

§ 13.  Zawarcie umowy
1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.
2. Wykonawca, który wygra przetarg, zobowiązany będzie do zawarcia umowy w terminie
określonym przez zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia
o wyborze oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub pocztą elektroniczną,
albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób, jednak nie później niż przed upływem
terminu związania ofertą. Umowa może być zawarta przed upływem wskazanego wyżej
terminu, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, lub w wyniku
przeprowadzonego postępowania nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego
wykonawcy.
3. Warunki, na których będzie zawarta umowa określa załącznik nr 3 („Wzór umowy”) do
niniejszej specyfikacji.
4. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
5. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wyłoniona w przetargu będzie uchylał się od
zawarcia umowy, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych
ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
6. Przed podpisaniem umowy wykonawcy występujący wspólnie dostarczą zamawiającemu
umowę regulującą współpracę.
7. Zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu, w zakresie ustalonym w
załączonym do SIWZ wzorze umowy. Istotne zmiany umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której wyłoniono wykonawcę, mogą dotyczyć:

1) wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy
czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, natomiast cena  netto pozostanie bez zmian
2) warunków płatności wynagrodzenia,
3) zakresu czynności wykonawcy, w stopniu nie wykraczającym poza określenie
przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ.

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 mogą być dokonane w następujących przypadkach:
1) w razie wystąpienia zdarzeń losowych mających charakter siły wyższej, które
uzasadniają wprowadzenie zmian do Umowy,
2) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na warunki wykonywania
umowy,
3) jeżeli wynika to z programu artystycznego, lub potrzeb organizacyjnych zamawiającego,



potrzeb gości zamawiającego,
4) jeżeli zmiany są niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy,
5) jeżeli zmiany nie spowodują negatywnych konsekwencji dla Zamawiającego.

9. Strona wnioskująca o zmianę umowy, przedkłada drugiej stronie pisemne uzasadnienie
konieczności wprowadzenia zmian do umowy.

§ 14 . Sposób porozumiewania się z wykonawcami
1. Do kontaktowania się z wykonawcami upoważniona jest Małgorzata Poluchowicz, Biuro
Obsługi Zamówień Publicznych, e-mail: biuro@bozp.com.pl. Wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie na adres: Gdański
Teatr Szekspirowski, ul. Bogusławskiego 1, 80 – 818 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na
adres: biuro@bozp.com.pl.
Analogicznie wszystkie oświadczenia, wyjaśnienia, zawiadomienia oraz informacje
zamawiającego będą dostarczane wykonawcom pisemnie, lub pocztą elektroniczną.

§ 15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
1. Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Pzp.

3. Odwołanie przysługuje wobec czynności:
1) określenia warunków udziału w postępowaniu,
2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
3) odrzucenia oferty odwołującego,
4) opisu przedmiotu zamówienia,
5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające
wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia
przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –
jeżeli zostały przesłane za pośrednictwem faksu lub droga elektroniczną, albo w terminie 10
dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wnosi się w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
8. Pozostałe postanowienia dotyczące odwołania regulują przepisy Działu VI ustawy Pzp.
9. Wykonawca może, w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej przez niego lub
zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie

mailto:biuro@bozp.com
mailto:biuro@bozp.com


przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.



Załącznik nr 1
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

OFERTA
na

na świadczenie usług hotelarskich dla Gdańskiego Teatru
Szekspirowskiego w Gdańsku

…………………………………………………………………………….……………………
nazwa wykonawcy

………………………………………………………………………………………………………………
adres

……………………………………………………………………………………………………………….
telefon, faks, e-mail, nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie oferty

1. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu oferujemy wykonanie zamówienia w
następujących cenach:
Część 1 (jeżeli dotyczy): świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym
obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w Gdańsku:
1) cena jednej doby pobytu w pokoju jedno-osobowym w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
2) cena jednej doby pobytu w pokoju jedno-osobowym w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
3) cena jednej doby pobytu w pokoju dwu-osobowym w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
4) cena jednej doby pobytu w pokoju dwu-osobowym w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................

(pieczęć wykonawcy)



5) wykonawca oferuje/nie oferuje (zaznaczyć właściwe) możliwość rezerwacji pokoju
dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania, w cenie:
a) cena jednej doby pobytu w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
b) cena jednej doby pobytu w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................

Część 2 (jeżeli dotyczy): świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 4 -
gwiazdkowym, w Gdańsku:
1) cena jednej doby pobytu w pokoju jedno-osobowym w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
2) cena jednej doby pobytu w pokoju jedno-osobowym w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
3) cena jednej doby pobytu w pokoju dwu-osobowym w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
4) cena jednej doby pobytu w pokoju dwu-osobowym w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................

5) wykonawca oferuje/nie oferuje (zaznaczyć właściwe) możliwość rezerwacji pokoju
dwuosobowego do pojedynczego wykorzystania, w cenie:
a) cena jednej doby pobytu w sezonie niskim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................
b) cena jednej doby pobytu w sezonie wysokim wynosi:
netto: ..................................
brutto: ................................

…………………………. …………….…………………….
miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy



2. Cena oferty dla porównania i oceny ofert wynosi:
1) Część 1 (jeżeli dotyczy): świadczenie usług hotelarskich w hotelu/ pensjonacie, lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, w
Gdańsku:

Lp

Termin
pobytu

Cena jednostkowa netto
Szacowana ilość

dób
hotelowych

Cena łączna

cena 1 doby w
pok.
jednoosobowym

cena 1 doby w
pok.
dwuosobowym

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Wartość
netto pok. 1

os

Wartość
netto pok. 2

os

łącznie
wartość netto

VAT Wartość
brutto

1
Sezon
niski

288 140
2

Sezon
wysoki

120 125

Razem:

Słownie brutto .............................................................................................................................

…………………………. …………….…………………….
miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy



Część 2 (jeżeli dotyczy): świadczenie usług hotelarskich w hotelu o standardzie minimum 4 - gwiazdkowym, w Gdańsku:

Lp

Termin
pobytu

Cena jednostkowa netto
Szacowana ilość

dób
hotelowych

Cena łączna

cena 1 doby w
pok.

jednoosobowym

cena 1 w pok.
dwuosobowym

Pokój 1 os. Pokój 2 os. Wartość
netto pok. 1

os

Wartość
netto pok. 2

os

łącznie
wartość netto

VAT Wartość
brutto

1
Sezon
niski

82 42
2 Sezon

wysoki 40 20
Razem:

Słownie brutto ......................................................................................................................................

…………………………. …………….…………………….
miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

*sezon niski - poza sezonem letnim turystycznym, sezon wyskoki- sezon letni turystyczny
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3. Oferujemy pokoje w następującym obiekcie:

Lp. NAZWA PARAMETRU opis - wypełnia wykonawca
1 2 3
1 Nazwa, adres  obiektu

2 Położenie hotelu, odległość od
siedziby zamawiającego
(przejście piesze)

3 Kategoryzacja (dotyczy części
2)

4 Ilość pokoi gościnnych w
obiekcie

5 Dostęp do internetu
6 Wyposażenie pokoi (minimalne

wyposażenie  łóżko (pokój
jednoosobowy) osobne łóżka
(pokój dwuosobowy), stolik,
krzesło/ krzesła, szafki nocne,
szafa, TV, dostęp do Internetu,
łazienka z umywalką, prysznicem,
toaletą, ręcznik kąpielowy)

7 Restauracja hotelowa, Bar
8 Parking dla klientów
9 Śniadania
10 Doba hotelowa (wskazać

godziny)
11 Bezkosztowe zmniejszenie

zakresu usług objętych
dokonaną rezerwacją lub
anulacja rezerwacji (wskazać
termin)

1) w przypadku, gdy zamawiający zgłosi
Wykonawcy żądanie zmiany, lub anulacji usługi,
w terminie do ……….. przed datą pierwszego dnia
rozpoczęcia świadczenia usługi hotelarskiej
(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy do 5 pokoi
2) w przypadku, gdy zamawiający zgłosi
Wykonawcy żądanie zmiany, lub anulacji usługi,
w terminie do ……….. przed datą pierwszego dnia
rozpoczęcia świadczenia usługi hotelarskiej
(przyjazdu), gdy żądanie dotyczy powyżej 5 pokoi

4. Oświadczamy, że:
1) uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
2) jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert,
3) zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych  we wzorze umowy,

5. Zamówienie wykonam:
- samodzielnie*
- przy udziale podwykonawców*:

lp Nazwa/firma podwykonawcy Wskazanie części zamówienia
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6. Wykonawca jest/ nie jest* mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą (zgodnie z
zaleceniem Komisji Europejskiej z dnia 6 maja 2003 r. (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego
roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe
przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny
obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie
przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie
przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów
EUR.)

* nie potrzebne skreślić

…………………………. …………….…………………….
miejscowość i data

podpis i pieczęć osoby/osób
uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Oświadczenie Wykonawcy
składane na podstawie art. 25 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych
(dotyczące przesłanek wykluczenia)

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-
23 ustawy, zgodnie z którym z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

„12) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;
13) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258
lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.5)) lub
art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r.
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny,
c) skarbowe,
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz. U. poz. 769);
14) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika
spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt
13;
15) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
16) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki
udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami
selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
17) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
18) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub
pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
19) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub
innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że
spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
20) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w
stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
21) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o
zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855

(pieczęć wykonawcy
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oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
22) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się
ozamówienia publiczne;
23) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), złożyli odrębne
oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia”.

.............................................. .................................................................................
data podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy Pzp).Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością,
na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy, podjąłem następujące środki naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..…………………...........……….
…………………………………………………………………………………………………………………

.............................................. .................................................................................
data podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

----------------------------------------------
3. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z
prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego
w błąd przy przedstawianiu informacji.

.............................................. .................................................................................
data podpis  osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
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Załącznik nr 2c
do Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia

Informacja o podmiotach należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 26 ust. 2d ustawy)

1. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że nie należę 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.), co pozostali wykonawcy, którzy złożyli oferty.

.............................................. ................................................
data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

2. Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczam, że należę do grupy
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), której skład stanowią następujący przedsiębiorcy:

l.p Pełna nazwa przedsiębiorcy Adres siedziby

W razie konieczności listę można złożyć na odrębnym załączniku.

.............................................. .....................................................................
data podpis i pieczęć osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy

(pieczęć wykonawcy


