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Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego jest na podstawie ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu 

nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 214 000 Euro pn.: 

 

Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc 

noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej  

z podziałem na części. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Zatwierdził 

Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 

Agnieszka Kluska 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lublin, dnia 18 lutego 2020 r. 

 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

2 
 

 
ROZDZIAŁ I. ROZDZIAŁ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Nazwa: Politechnika Lubelska 

Adres: ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin  

NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064 

2. Adres strony internetowej: www.pollub.pl  

3. Jednostka prowadząca:   Biuro Zamówień Publicznych 

tel.: + 48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

4. Adres strony internetowej, na której Zamawiający będzie zamieszczał wszystkie informacje dotyczące 

prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:  

http://www.pollub.pl/pl/uczelnia/zamowienia-publiczne  

 
ROZDZIAŁ II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

2. Zamawiający informuje, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, mają zastosowanie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) oraz przepisy wykonawcze do ustawy, a także 

ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2019 r., poz. 1145 ze zm.).  

3. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

4. Numer postępowania nadany przez Zamawiającego to: KP-272-PNK-8/2020. W kontaktach z Zamawiającym 

Wykonawcy powinni powoływać się na ten właśnie numer. 

 
ROZDZIAŁ III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług 

rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej  

z podziałem na części: 

□ Część 1 – „Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc 

noclegowych dla Politechniki Lubelskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty  

w Załączniku nr 1b do SIWZ. 

□ Część 2 – „Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji usług 

cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został zawarty w Załączniku nr 1a do SIWZ do SIWZ. 

2. Zamawiający zapewnia realizację minimum 60% wartości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne prawa do rekompensaty, a zamówienie mniejszej ilości nie wpłynie  

na wysokość cen jednostkowych.  

3. Wykonawca realizujący usługi opisane w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1a do SIWZ 

i/lub Załącznik nr 1b do SIWZ, ma obowiązek weryfikacji czy podmiot realizujący daną usługę spełnia przepisy 

sanitarne i/lub turystyczne oraz bierze za to odpowiedzialność, w szczególności: 

1) Wykonawca odpowiada za weryfikację czy podmiot realizujący usługę jest wpisany do Centralnej ewidencji 

organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług, zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach 

turystycznych (Dz. U. 2019 r., poz. 548 ze zm.); 

2) Wykonawca odpowiada za weryfikację czy podmiot realizujący usługę posiada aktualną decyzję/pozwolenie 

Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego na prowadzenie działalności gastronomicznej w tym 

cateringowej. 

4. Wykonawca przedłoży na każdorazowe wezwanie Zamawiającego dokumenty wymienione w ust. 4 

5. Zamawiający zapewnia realizację minimum 60% wartości zamówienia. Z tytułu zmniejszenia zakresu zamówienia 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne prawa do rekompensaty, a zamówienie mniejszej ilości nie wpłynie na 

wysokość cen jednostkowych.  
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6. Sukcesywne zamówienia Zamawiający będzie składał według własnego zapotrzebowania za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na adres Wykonawcy. W zapotrzebowaniu Zamawiający wskaże termin, w jakim Wykonawca 

powinien wykonać zamówienie. 

7. Określenie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (kody CPV): 

55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 

55100000-1 Usługi hotelarskie 

55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji 

55130000-0 Inne usługi hotelarskie 

55300000-3 Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 

55310000-6 Restauracyjne usługi kelnerskie 

55320000-9 Usługi podawania posiłków 

55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków 

55330000-2 Usługi kawiarniane 

 

ROZDZIAŁ IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu wynosi: 

 w części 1 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z sukcesywnymi bieżącymi zapotrzebowaniami 

zgłaszanymi przez Zamawiającego; 

 w części 2 - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, zgodnie z sukcesywnymi bieżącymi zapotrzebowaniami 

zgłaszanymi przez Zamawiającego. 

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia. W 

takim przypadku umowa wygasa z dniem wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie 

wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% 

wartości umowy, a upłynął termin realizacji zamówienia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Termin 

może zostać wydłużony nie więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy. 

4. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, dokonywane 

będą w drodze aneksu do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

 

ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki 

udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie. 

c) zdolności technicznych lub zawodowych. Zamawiający określa minimalne warunki w następujący sposób: 

 
 Część 1 

 posiadania doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób prawidłowy i należyty,  

co najmniej dwie usługi w zakresie rezerwacji usług noclegowych i/lub hotelowych w kraju i zagranicą, 

o wartości wynoszącej co najmniej 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy zł 00/100) brutto* każda. 

Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych usług w ramach jednej umowy. 

 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, 

zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia w tym co najmniej dwoma 

osobami, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji usług 

noclegowych i/lub hotelowych w kraju i zagranicą (zatrudnioną na pełen etat) oraz posługująca się językiem 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

4 
 

angielskim w stopniu komunikatywnym,  wskazanymi z imienia i nazwiska, które będą odpowiedzialne za sprawy 

Politechniki Lubelskiej. 

 

 Część 2 
 posiadania doświadczenia: 

Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał w sposób prawidłowy i należyty,  

co najmniej 2 usługi w zakresie rezerwacji usług cateringowych i/lub restauracyjnych, o wartości wynoszącej  

co najmniej 98 000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy zł 00/100) brutto* każda. 

Przez wartość jednej usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonywanych usług w ramach jednej umowy. 

 dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: 

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje odpowiednim pod względem kwalifikacyjnym potencjałem kadrowym, 

zdolnym do realizacji zamówienia, który uczestniczyć będzie w realizacji zamówienia w tym co najmniej dwoma 

osobami, posiadającą co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji usług 

cateringowych i/lub restauracyjnych oraz posługująca się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym,  

wskazanymi z imienia i nazwiska, które będą odpowiedzialne za sprawy Politechniki Lubelskiej. 

 

3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, 

jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze 

Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

4. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego, powyższe warunki 

powinien spełniać, co najmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Wykonawcy wspólnie 

ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania 

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

zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie 

postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. W przypadku braku podpisu na 

pełnomocnictwie któregoś z Wykonawców, powinno zostać wystawione niezależne pełnomocnictwo indywidualnie 

dla Pełnomocnika - Lidera (nie jest wymagany podpis Pełnomocnika – Lidera na dokumencie pełnomocnictwa). 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy, natomiast warunki spełnienia udziału w postępowaniu 

mogą spełniać łącznie. 

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 

mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane. 

7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu,  

że realizując przedmiot zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności 

przedstawiając w oryginale pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca, polega na zasobach innych 

podmiotów, Zamawiający żąda wykazania, że podmioty te nie podlegają wykluczeniu zgodnie z informacjami 

wskazanymi w rozdziale VI SIWZ. 

8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia swoich zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie  

z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 

 
ROZDZIAŁ VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy, na podstawie okoliczności o których mowa w art. 24 

ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp tj.: 

mailto:bzp@pollub.pl
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a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

2019 r. poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  w 

trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2019 r. poz. 498 ze zm.); 

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt 13, pkt 14  

i pkt 16-20 ustawy Pzp oraz o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez 

niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności powinien: udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynieniem pieniężnym za doznaną 

krzywdę lub naprawieniem szkody, złożyć wyczerpujące wyjaśnienia stanu faktycznego oraz wskazać na 

współpracę z organami ścigania oraz podjęcie kroków technicznych, organizacyjnych, kadrowych, które są 

odpowiednie dla dalszego zapobiegania dalszym przestępstwom lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. 

Powyższe nie ma zastosowania w przypadku Wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego 

orzeczono prawomocny wyrok zakazu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął okres 

obowiązywania tego zakazu, określony w tym wyroku. 

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 

Wykonawcy, uzna dowody przedstawione na podstawie ust. 3 za wystarczające. 

5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznaje się za odrzuconą. 

 
ROZDZIAŁ VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA 

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on 

wykluczeniu oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

1) aktualne na dzień składania oferty oświadczenie, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp dotyczące 

braku przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. 

 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, na wezwanie 

Zamawiającego, w celu potwierdzenia, okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia braku przesłanek wykluczenia z postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego: aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania 

braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp; 

 

2) Wykonawcy zagraniczni (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej), zamiast dokumentów wskazanych w niniejszym punkcie, składają następujące dokumenty, 

wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentami 

zawierającymi 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 zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, lub przed notariuszem. 
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3) Dokumenty składane przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: 

a) Wykaz osób uczestniczących w realizacji zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do 

SIWZ; 

b) Wykaz wykonanych usług, według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 

zostały wykonane;  

c) Dowody określające, czy usługi wskazane w w/w Załączniku pn. Wykaz wykonanych usług zostały wykonane 

należycie. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 

rzecz którego dostawy były wykonywane (w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez Wykonawcę), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca 

nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 

 
3. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 

przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp: 

1) Oświadczenie o przynależeniu lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 

ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Oświadczenie należy złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. Wykonawca wraz z oświadczeniem może przedstawić dowody potwierdzające, że powiązanie z innym 

Wykonawcą nie prowadzi do zakłócenia konkurencyjności w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 
4. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający zastosuje procedurę odwróconą, zgodnie z którą najpierw 

dokona oceny ofert a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się  

do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub 

miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego 

dokumentu. 

6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, 

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych 

oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału  

w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub 

dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 

7. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia  

26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii  

z dnia 16 października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające w sprawie  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447). 

8. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 7. ust. 1. niniejszej SIWZ, oświadczeń  

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych 

dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, 

zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, 

uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy 

podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 
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ROZDZIAŁ VIII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ 

PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane będą 

przez Zamawiającego i Wykonawcę za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumienia ustawy z dnia 23 

listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), osobiście za pośrednictwem posłańca, faksu 

lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2019 r., poz. 123 ze zm.) za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i 

dokumentów wymienionych w Rozdziale 7 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, 

o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.  

2. Oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego składa się pod rygorem nieważności w formie 

pisemnej. 

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

4. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem postępowania  

KP-272-PNK-8/2020. 

5. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny 

być kierowane na adres e-mail: bzp@pollub.pl. 

6. Odwołania, przystąpienia do odwołań i wszelka korespondencja związana z odwołaniem mogą być wnoszone 

wyłącznie w formie pisemnej tj. drogą pocztową lub osobiście za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. 

7. Korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (tj. oświadczenia, zapytania, wnioski, zawiadomienia, 

wezwania, wyjaśnienia inne informacje) w przypadku Wykonawców występujących wspólnie będzie adresowana 

do podmiotu wyznaczonego na pełnomocnika ze skutkiem wobec wszystkich Wykonawców występujących 

wspólnie.  

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści 

SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, 

Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania 

ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 

Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.  

9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - w zakresie zagadnień proceduralnych związanych z 

przedmiotem zamówienia:  

Agnieszka Hencner-Chmiel, na nr tel.: +48 81 538 46 32 lub na adres e-mail: bzp@pollub.pl  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z 

Zamawiającym,  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym 

rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w 

szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie. 

 
ROZDZIAŁ IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wniesienia wadium. 

 
 ROZDZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Wykonawca będzie związany swoją ofertą przez okres 30 dni.  

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz upływem terminu składania ofert. 

3. 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 wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  

 
ROZDZIAŁ XI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) wypełniony formularz „Oferta Wykonawcy” sporządzony z wykorzystaniem wzoru, stanowiącego załącznik 

nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji 
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zamówienia, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich 

postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informacje dotyczącą firm podwykonawców oraz 

zakresu zadań powierzonego podwykonawcom; 

2) oświadczenie wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 

do SIWZ; 

3) zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego; 

4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w przypadku, gdy 

dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę lub osoby wskazane, jako osoby 

upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy 

organizacyjnej Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności prawnych dana 

osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

notarialnie. 

2. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.  

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 

października 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 1993) oraz 

rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie zmieniające w sprawie w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia (Dz. U. z 2019 r. poz. 2447), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, 

sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

3. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli Wykonawca 

złoży wraz z ofertą dokument sporządzony w języku obcym, ma obowiązek wraz z tym dokumentem złożyć jego 

tłumaczenie na język polski, poświadczone przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.   

4. Ofertę składa się w formie pisemnej, zapewniającej czytelność jej treści. Forma pisemna w rozumieniu 

Zamawiającego oznacza sporządzenie oferty odręcznie długopisem, na maszynie do pisania, na komputerze  

i złożenie pod nią własnoręcznego podpisu. 

5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie 

większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 

6. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

7. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  

8. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz 

z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną 

dekompletację), oraz zawierała spis treści. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, 

powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

9. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu 

o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 2018 r., poz. 419 ze zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

10. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone 

w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie 

od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego 

postępowania są jawne bez zastrzeżeń. 

11. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą  

SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem. 
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12. Zamawiający informuje, że w przypadku, kiedy Wykonawca otrzyma wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, 

a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica 

przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji, kiedy 

Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. 

13. Ofertę należy złożyć w zamkniętej nieprzezroczystej kopercie lub innym zamkniętym nieprzezroczystym 

opakowaniu, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 

 

 
Nazwa i adres Wykonawcy  

nr tel. i adresu e-mail 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Nadbystrzycka 40A, pokój nr 5 

20-618 Lublin  

 

Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-8/2020  

na Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz 

usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części. 

Nie otwierać przed dn. ……………………. godz. 12:30. 

 
Część nr …………….. 

 

 

14. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem,  

że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w  kopercie 

odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA DO OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznaczone 

„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu 

poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

15. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie 

pisemnego oświadczenia, o fakcie wycofania swojej oferty, podpisanego przez osobę/y upoważnioną/e  

do reprezentowania Wykonawcy. Niezbędne jest również dołączenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru 

Wykonawcy.  Powiadomienie o wycofaniu oferty dokonuje się według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian  

i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE OFERTY NR sprawy wskazany w SIWZ”. Koperty oznakowane  

w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy 

oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane. W przypadku otrzymania 

takiej informacji Zamawiający zwróci Wykonawcy jego ofertę bezpośrednio do rąk osoby przez niego upoważnionej, 

za potwierdzeniem odbioru lub prześle ją pocztą na adres wskazany w piśmie. 

16. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 

17. W przypadku złożenia oferty w niezamkniętym lub uszkodzonym opakowaniu, Zamawiający odbierając ofertę 

włoży ją do opakowania i zamknie, aby z zawartością oferty nie można było zapoznać się przed upływem terminu 

otwarcia ofert. 

18. Wykonawca odpowiada za wszelkie negatywne skutki wynikłe z nieprawidłowego zaadresowania, oznaczenia 

koperty, czy też za skierowanie przesyłki do innej jednostki organizacyjnej Politechniki Lubelskiej niż wskazany  

w SIWZ Biuro Zamówień Publicznych. 

19. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą będą dokonywane tylko w walucie polskiej. Wartości wskazane 

w przedkładanych przez Wykonawcę dokumentach również powinny być określane w walucie PLN. Wykonawcy, 

którego walutą rozliczeniową jest inna niż PLN, zobowiązany jest przeliczyć walutę obcą, na podstawie średniego 
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kursu NBP (Tabela A) na dzień ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku braku 

dokonania takiego przeliczenia przez Wykonawcę Zamawiający przeliczyć walutę obcą, zgodnie z zasadami 

wskazanymi w zdaniu poprzedzającym. 

 
 ROZDZIAŁ XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;  

w terminie do dnia 26.02.2020 r. do godz. 12:00. 

2. Zamawiający informuje, że Biuro Zamówień Publicznych jest czynne w godz. 7:00 – 15:00. 

3. Zamawiający informuje, że dla zachowania powyższego terminu decydujące znaczenie ma data i godzina wpływu 

oferty do siedziby Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. 

4. Oferty złożone po terminie Zamawiający zwraca niezwłocznie bez otwierania. 

5. Oferty będą podlegać rejestracji. Każda przyjęta oferta zostanie oznakowana numerem zgodnym z kolejnością 

wpływu, datą, godziną i minutą, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert oferty będą przechowywane 

przez Zamawiającego w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2020 r. o godz. 12:30 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5 

7. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy Pzp.  

8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 

 
 ROZDZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

1. Przez cenę rozumie się, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach 

towarów i usług (Dz. U. z 2019 r., poz. 178 ze zm.) oraz w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), wartość wyrażoną w jednostkach 

pieniężnych, którą Zamawiający jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia 

się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlega temu 

obciążeniu. 

2. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu „Oferta Wykonawcy” 

sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację 

przedmiotu zamówienia. 

3. Do celów sporządzenia oferty i obliczenia ceny stanowiącej podstawę porównania ofert Zamawiający przyjął, że:  

 Część 1 

 w czasie trwania umowy dokona za pośrednictwem Wykonawcy rezerwacji usług o łącznej wartości: 

340 000,00 zł brutto; 

 za pośrednictwem Wykonawcy rezerwacji około 20 rezerwacji i zakupu miejsc w hotelach krajowych oraz 

placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym niż hotele (pensjonaty, domy noclegowe, 

schroniska) w kraju oraz 5 rezerwacji i zakupu miejsc noclegowych zagranicą. Zamawiający pod pojęciem 

rezerwacji rozumie nocleg dla 1 osoby lub grupy osób przy czym przewidywana ilość osób w grupach 

kształtować się będzie w przedziale od 5 do 40 osób.  

 Część 2 

 w czasie trwania umowy dokona za pośrednictwem Wykonawcy rezerwacji usług o łącznej wartości: 

280 000,00 zł brutto; 

 za pośrednictwem Wykonawcy rezerwacji około 20 usług cateringowych świadczonych na ternie obiektów 

Zamawiającego w  Lublinie oraz rezerwacji 5 usług restauracyjnych na terenie kraju. Zamawiający pod pojęciem 

rezerwacji rozumie usługi cateringu świadczone dla grupy osób przy czym przewidywana ilość osób w grupach 

kształtować się będzie w przedziale od 5 do 40 osób oraz rezerwację usług restauracyjnych dla grupy od 2 do 20 

osób. 
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4. Sposób obliczenia ceny1: 

 Część 1 

Oferowana cena brutto = 340 000,00 zł – (340 000,00 zł x opust w %) + (25 x opłata transakcyjna za 

rezerwację usług noclegowych i/lub hotelowych). 

 

Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jedne usługi hotelowej lub miejsca noclegowego” należy rozumieć opłatę transakcyjną 

za rezerwację miejsc/-a noclegowych/-ego naliczaną jeden raz bez względu na ilość uczestników pobytu, długość pobytu w obiekcie 

noclegowym tych/tej osób/osoby i ilość dób noclegowych podlegających rezerwacji. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: 

oferowania wariantów obiektów noclegowych, rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny miejsca 

noclegowego wynikającej z cennika obiektu noclegowego), dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu w postaci 

elektronicznej oraz oferowania wariantów miejsc, rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia 

rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 

 

Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, 

tj. ceny dnia obowiązującej w obiekcie noclegowym w dniu dokonywania rezerwacji oraz podanej do publicznej wiadomości przez obiekt 

noclegowy np. w cennikach lub na stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę publiczną 

obiektu noclegowego i przedstawiać ją Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów 

noclegowych.  

 

 Część 2 

Oferowana cena brutto = 280 000,00 zł – (280 000,00 zł x opust w %) + (25 x opłata transakcyjna za 

rezerwację usług cateringowych i/lub restauracyjnych). 

 

Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej” należy 

rozumieć opłatę transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej naliczaną jeden raz 

bez względu na ilość osób korzystających z usługi cateringowej i/lub restauracyjnej, zakres usługi. Opłata ta obejmuje w szczególności 

koszt: oferowania wariantów usług cateringowych i/lub restauracyjnych, rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza 

się ceny usług cateringowych i/lub restauracyjnych), rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia 

rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 

 

Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, 

tj. cenę za świadczenie usług cateringowych i/lub restauracyjnych podanej do publicznej wiadomości przez obiekt świadczący usługi 

cateringowe i/lub restauracyjne. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę obiektu świadczącego usługi 

cateringowe i/lub restauracyjne i przedstawiać ją Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów 

noclegowych.  

 
5. Podana w ust. 3-4 łączna wskazana liczba rezerwacji stanowi wielkość szacunkową i służy tylko do wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający nie gwarantuje zakupu usług rezerwacji we wskazanej konfiguracji.  

6. Wartość ofertowa brutto jaka zostanie obliczona na podstawie wzorów wskazanych w ust. 4 jest wartością 

szacunkową i służy tylko do wyboru najkorzystniejszej oferty. Właściwą wartością brutto umowy będzie kwota, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Rozliczenie będzie następowało za 

faktyczną liczbę zamówionych przez Zamawiającego rezerwacji. 

7. Cena za rezerwację i zakup miejsca noclegowego oraz cena za rezerwację i realizację usług cateringowych i/lub 

restauracyjnych po odliczeniu upustu zaoferowanego przez Wykonawcę nie może być wyższa, niż cena dostępna dla 

Zamawiającego, oferowana przez ten obiekt noclegowy lub obiekt świadczenia usług cateringowych w dniu 

dokonywania rezerwacji. 

8. Wysokość opustu (określona w %) jest stała, niezależnie innych czynników i musi być określona z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku oraz jest niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy. 

                                                 
1 Zamawiający informuje, iż założenia przedstawione w poniższym wzorze mają na celu sporządzenie oferty i obliczenia ceny stanowiącej podstawę 

porównania ofert. 
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9. Cena opłaty transakcyjnej za jednej usługi rezerwacji winna obejmować wszystkie koszty związane z prawidłową 

realizacją zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.  Cena opłaty transakcyjnej za usługi określone w 

opisie przedmiotu zamówienia musi być wyższa niż 20,00 zł.  

10. Cena opłaty transakcyjnej za usługi określone w opisie przedmiotu zamówienia pozostaje niezmienne przez okres 

obowiązywania umowy. 

11. Wykonawca, dokonując kalkulacji warunków cenowych swojej oferty jest zobowiązany do przestrzegania zasad 

uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco niska w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 w 

związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

12. Cena za wykonanie zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją całego przedmiotu 

zamówienia, w szczególności za rezerwację miejsc noclegowych lub świadczenia usług cateringowych i/lub 

restauracyjnych, oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnych z wymaganiami 

określonymi w SIWZ. 

13. Zamawiający nie udziela zaliczek. 

14. Wykonawca może zaoferować tylko jedną cenę za przedmiot zamówienia. 

15.  Zamawiający żąda określenia ceny oferty w walucie PLN, wyrażonej w cyfrach i słownie, w zaokrągleniu do dwóch 

miejsc po przecinku.  

16.  Wykonawca ma obowiązek ustalenia prawidłowej stawki podatku od towarów i usług. 

17.  W przypadku jeżeli złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, Zamawiający w celu dokonania oceny takiej oferty doliczy do 

przedstawionej ceny podatek od towarów i usług. W takim przypadku Wykonawca, składając ofertę, informuje 

Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, 

wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, 

oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

 
ROZDZIAŁ XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY 

WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT 

 
1. Zamawiający przy ocenie ofert posłuży się następującymi kryteriami: 

 

 CZĘŚĆ 1 

a) Cena ofertowa brutto – 55%; 
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta Wykonawcy”. 

b) Czas reakcji – 20 %; 
Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie)  

w ciągu maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług noclegowych i/lub hotelowych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane  

w zamówieniu. 

c) Opłata transakcyjna za rezerwację usług noclegowych i/lub hotelowych - 20 %;  
Przez „opłatę transakcyjną brutto za rezerwację jedne usługi hotelowej lub miejsca noclegowego” należy rozumieć opłatę transakcyjną 

za rezerwację miejsc/-a noclegowych/-ego naliczaną jeden raz bez względu na ilość uczestników pobytu, długość pobytu w obiekcie noclegowym tych/tej 

osób/osoby i ilość dób noclegowych podlegających rezerwacji. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: oferowania wariantów obiektów noclegowych, 

rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny miejsca noclegowego wynikającej z cennika obiektu noclegowego), dostarczenie 

potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu w postaci elektronicznej oraz oferowania wariantów miejsc, rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz 

wystawienie potwierdzenia rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 

d) Wysokość zaoferowanego opustu - 5 %; 
Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. ceny dnia 

obowiązującej w obiekcie noclegowym w dniu dokonywania rezerwacji oraz podanej do publicznej wiadomości przez obiekt noclegowy np. w cennikach 

lub na stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę publiczną obiektu noclegowego i przedstawiać ją 

Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów noclegowych.  

 

 CZĘŚĆ 2 

a) Cena ofertowa brutto – 55%; 
Ocenie będzie podlegała cena brutto podana przez Wykonawcę w formularzu „Oferta Wykonawcy”. 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

13 
 

b) Czas reakcji – 20 %; 
Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie) w 
ciągu maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług cateringowych i/lub restauracyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w 
zamówieniu. 

c) Opłata transakcyjna za rezerwację usług cateringowych i/lub restauracyjnych - 20 %;  
Przez „opłatę transakcyjną brutto za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej” należy rozumieć opłatę 

transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej naliczaną jeden raz bez względu na ilość osób 

korzystających z usługi cateringowej i/lub restauracyjnej, zakres usługi. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: oferowania wariantów usług 

cateringowych i/lub restauracyjnych, rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny usług cateringowych i/lub 

restauracyjnych), rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji 

Zamawiającemu etc. 

d) Wysokość zaoferowanego opustu - 5 %; 
Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. cenę za 

świadczenie usług cateringowych i/lub restauracyjnych podanej do publicznej wiadomości przez obiekt świadczący usługi cateringowe i/lub 

restauracyjne. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę obiektu świadczącego usługi cateringowe i/lub restauracyjne i 

przedstawiać ją Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów noclegowych.  

 

2. Zamawiający dokona oceny oferty wg następujących wzorów: 

 

CZĘŚĆ 1 

Kryterium 
Waga kryterium 

[%] 

Maksymalna liczba 

punktów za dane 

kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto  

„C” 
55% 55 

 
C = (Cn / Co) x 55 pkt 
gdzie: 
C – ocena punktowa za oceniane kryterium cena ofertowa brutto; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert; 
Co – cena ofertowa brutto oferty ocenianej. 
55 % - waga procentowa ocenianego kryterium (55% = 55 pkt); 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 55. 
 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 
wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. 
 

Czas reakcji 

„CR” 
20% 20 

 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: 

24 godz. – 0 pkt 

od godz. 17 do godz. 23 godz. – 10 pkt 

od godz. 9 do godz.  16 godz. – 15 pkt 

od godz. 8 do godz. 2 godz. – 20 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20. 
 
Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo 
na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie) w ciągu 
maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług cateringowych i/lub 
restauracyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w 
zamówieniu. 
 
Minimalny termin czas reakcji wynosi 2 godz. liczona od momentu 
przesłania wniosku przez pracownika PL 
Maksymalny termin czas reakcji wynosi 24 godz. liczona od momentu 
przesłania wniosku przez pracownika PL  
 
Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego „czas reakcji” 
jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą „czas reakcji” 
zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.  
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Opłata transakcyjna za 

rezerwację usług 
noclegowych i/lub 

hotelowych 
„OT” 

 

20% 

 

20 

 

OT = (OTn / OTo) x 20 pkt 

gdzie: 

OT – ocena punktowa za oceniane kryterium opłata transakcyjna za rezerwację 

usług noclegowych i/lub hotelowych; 

OTn – najniższa opłata transakcyjna brutto za rezerwację usług noclegowych 

i/lub hotelowych spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; 

OTo – opłata transakcyjna opłata transakcyjna brutto za rezerwację usług 

noclegowych i/lub hotelowych; oferty ocenianej; 

20 % - waga procentowa ocenianego kryterium (20% = 20 pkt). 

 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20. 
 
Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jedne usługi hotelowej lub miejsca 
noclegowego” należy rozumieć opłatę transakcyjną za rezerwację miejsc/-a 
noclegowych/-ego naliczaną jeden raz bez względu na ilość uczestników pobytu, 
długość pobytu w obiekcie noclegowym tych/tej osób/osoby i ilość dób 
noclegowych podlegających rezerwacji. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: 
oferowania wariantów obiektów noclegowych, rezerwacji i wystawienia 
potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny miejsca noclegowego wynikającej z 
cennika obiektu noclegowego), dostarczenie potwierdzenia rezerwacji 
Zamawiającemu w postaci elektronicznej oraz oferowania wariantów miejsc, 
rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia 
rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 
 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

Wysokość zaoferowanego 

opustu 

„WO” 

5% 5 

 

WO = (WOn / WOo) x 5 pkt 

gdzie: 

WO – ocena punktowa za oceniane kryterium wysokość zaoferowanego opustu; 

WOn – najniższa wysokość zaoferowanego opustu spośród wszystkich 

podlegających ocenie ofert; 

WOo – wysokość zaoferowanego opustu oferty ocenianej; 

5 % - waga procentowa ocenianego kryterium (5% = 5 pkt). 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 

kryterium to 5. 

 
Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu 
udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. ceny dnia 
obowiązującej w obiekcie noclegowym w dniu dokonywania rezerwacji oraz 
podanej do publicznej wiadomości przez obiekt noclegowy np. w cennikach lub na 
stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować 
cenę publiczną obiektu noclegowego i przedstawiać ją Zamawiającemu wraz 
z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów noclegowych.  
 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

Łączna ilość 100% 100 ──────────────────── 

 
Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru: 

 O = C + CR + OT + WO 

O – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej; 

C – ocena punktowa uzyskana za kryterium „cena ofertowa brutto”; 

CR – ocena punktowa uzyskana za kryterium „czas reakcji”; 

OT – ocena punktowa uzyskana za kryterium „opłata transakcyjna za rezerwację usług noclegowych i/lub hotelowych”; 

WO – ocena punktowa uzyskana za kryterium „wysokość zaoferowanego opustu”. 
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CZĘŚĆ 2 

Kryterium 
Waga kryterium 

[%] 

Maksymalna liczba 

punktów za dane 

kryterium 

Sposób oceny wg wzoru 

Cena ofertowa brutto  

„C” 
55% 55 

 
C = (Cn / Co) x 55 pkt 
gdzie: 
C – ocena punktowa za oceniane kryterium cena ofertowa brutto; 
Cn – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich podlegających ocenie 
ofert; 
Co – cena ofertowa brutto oferty ocenianej. 
55 % - waga procentowa ocenianego kryterium (55% = 55 pkt); 
 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 55. 
 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie 
wypełnionego załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji 
Wykonawcy. 
 

Czas reakcji 

„CR” 
20% 20 

 
Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy: 

24 godz. – 0 pkt 

od godz. 17 do godz. 23 godz. – 10 pkt 

od godz. 9 do godz.  16 godz. – 15 pkt 

od godz. 8 do godz. 2 godz. – 20 pkt 

 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20. 
 
Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo 
na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie) w ciągu 
maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług cateringowych i/lub 
restauracyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w 
zamówieniu. 
 
Minimalny termin czas reakcji wynosi 2 godz. liczona od momentu 
przesłania wniosku przez pracownika PL 
Maksymalny termin czas reakcji wynosi 24 godz. liczona od momentu 
przesłania wniosku przez pracownika PL  
 
Oferty z krótszym oraz dłuższym niż przyjęte przez Zamawiającego „czas reakcji” 
jak również oferty, w których Wykonawcy w ogóle nie wpiszą „czas reakcji” 
zostaną odrzucone, jako nieodpowiadające treści SIWZ.  
 

 
Opłata transakcyjna za 

rezerwację usług 
noclegowych i/lub 

hotelowych 
„OT” 

 

20% 

 

20 

 

OT = (OTn / OTo) x 20 pkt 

gdzie: 

OT – ocena punktowa za oceniane kryterium opłata transakcyjna za rezerwację 

usług noclegowych i/lub hotelowych; 

OTn – najniższa opłata transakcyjna brutto za rezerwację usług noclegowych 

i/lub hotelowych spośród wszystkich podlegających ocenie ofert; 

OTo – opłata transakcyjna opłata transakcyjna brutto za rezerwację usług 

noclegowych i/lub hotelowych; oferty ocenianej; 

20 % - waga procentowa ocenianego kryterium (20% = 20 pkt). 

 
Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 
kryterium to 20. 
 
Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia 
usługi cateringowej i/lub restauracyjnej” należy rozumieć opłatę transakcyjną 
za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub 
restauracyjnej naliczaną jeden raz bez względu na ilość osób korzystających z 
usługi cateringowej i/lub restauracyjnej, zakres usługi. Opłata ta obejmuje w 
szczególności koszt: oferowania wariantów usług cateringowych i/lub 
restauracyjnych, rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się 
ceny usług cateringowych i/lub restauracyjnych), rezerwacji terminu wykonania 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

16 
 

świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia rezerwacji, dostarczenie 
potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 
 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

Wysokość zaoferowanego 

opustu 

„WO” 

5% 5 

 

WO = (WOn / WOo) x 5 pkt 

gdzie: 

WO – ocena punktowa za oceniane kryterium wysokość zaoferowanego opustu; 

WOn – najniższa wysokość zaoferowanego opustu spośród wszystkich 

podlegających ocenie ofert; 

WOo – wysokość zaoferowanego opustu oferty ocenianej; 

5 % - waga procentowa ocenianego kryterium (5% = 5 pkt). 

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Zamawiający może przyznać w tym 

kryterium to 5. 

 
Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu 
udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. cenę za 
świadczenie usług cateringowych i/lub restauracyjnych podanej do publicznej 
wiadomości przez obiekt świadczący usługi cateringowe i/lub restauracyjne. 
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę obiektu 
świadczącego usługi cateringowe i/lub restauracyjne i przedstawiać ją 
Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech 
obiektów noclegowych.  
 

Ocena w zakresie tego kryterium zostanie dokonana na podstawie wypełnionego 

załącznika pn. „Oferta Wykonawcy” i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy. 

 

Łączna ilość 100% 100 ──────────────────── 

 
 
Zamawiający dokona całkowitej oceny końcowej ofert według poniższego wzoru: 

 O = C + CR + OT + WO 

O – suma punktów uzyskana za wszystkie kryteria wymienione wyżej; 

C – ocena punktowa uzyskana za kryterium „cena ofertowa brutto”; 

CR – ocena punktowa uzyskana za kryterium „czas reakcji”; 

OT – ocena punktowa uzyskana za kryterium „opłata transakcyjna za rezerwację usług noclegowych i/lub hotelowych”; 

WO – ocena punktowa uzyskana za kryterium „wysokość zaoferowanego opustu”. 

 
3. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom 

przedstawionym w ustawie Pzp oraz SIWZ i uzyska największą ilość punktów w oparciu o kryteria wyboru. 

 

ROZDZIAŁ XV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 

W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Zamawiający o wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomi wszystkich Wykonawców, biorących udział 

w postępowaniu oraz zamieści informację na stronie internetowej. 

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp. W terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę  

w sprawie zamówienia publicznego przed upływem ww. terminów w przypadku, gdy została złożona tylko jedna 

oferta. Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o miejscu  

i terminie zawarcia umowy. 

3. Zamawiający wymaga, żeby osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać 

z dokumentów załączonych do oferty. 
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4. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający może żądać dostarczenia przed 

zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, w 

formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez pełnomocnika do reprezentowania  

w postępowaniu lub notariusza. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia 

umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia 

ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 

6. Zamawiający wymaga również, aby przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył następujące: 

1) dokumenty/oświadczenia potwierdzające zatrudnienie co najmniej dwoma osobami posiadających 

minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji usług noclegowych i/lub 

hotelowych w kraju i zagranicą oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym 

w ramach umowy o pracę na pełny etat 

i/lub 

2) dokumenty/oświadczenia potwierdzające zatrudnienie co najmniej dwoma osobami posiadających 

minimum 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących rezerwacji usług cateringowych 

i/lub restauracyjnych oraz posługujących się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym w 

ramach umowy o pracę na pełny etat 

Niedostarczenie w/w dokumentów Zamawiający potraktuje jako uchylenie się od umowy i odstąpi od jej 

podpisania.  

 
ROZDZIAŁ XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

Zamawiający nie będzie żądać od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
 ROZDZIAŁ XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wszelkie informacje dotyczące treści umowy związane z realizacją zamówienia publicznego i warunki, na jakich 

Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zostały zawarte we 

wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

2. Wszelkie dopuszczalne zmiany umowy zostały wskazane w jej wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 

3. Wszelkie zmiany postanowień umowy mogą nastąpić tylko za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu, pod 

rygorem nieważności i nie mogą naruszać art. 144 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 

lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej 

przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 180 ust 2 ustawy Pzp. 

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym 

na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ XIX. INFORMACJA O PODWYKONAWCACH 

Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez Wykonawcę w 

formularzu Oferta Wykonawcy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, nazwę Podwykonawców którym wykonanie 

powierzy wraz ze wskazaniem zakresu w jakim będą oni realizować przedmiot zamówienia.  

 
ROZDZIAŁ XX. WYMAGANIA OKREŚLONE W ART. 29 UST 3A USTAWY PZP 

Zamawiający określa wymagania określonych w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, w następującym zakresie zatrudnienia co 

najmniej: 

1) w Części 1 - dwóch osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących 

rezerwacji usług noclegowych i/lub hotelowych w kraju i zagranicą (zatrudnioną na pełen etat) oraz posługująca 

się językiem angielskim w stopniu komunikatywnym;  
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2) w Części 2 - dwóch osób posiadających co najmniej 2-letnie doświadczenie w obsłudze zamówień dotyczących 

rezerwacji usług cateringowych i/lub restauracyjnych oraz posługująca się językiem angielskim w stopniu 

komunikatywnym. 

 

ROZDZIAŁ XXI. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYKONAWCÓW 

1. Zamawiający informuje, iż dane osobowe Wykonawcy rozumie jako dane osobowe osób fizycznych, od których dane 

te bezpośrednio pozyskał, w szczególności: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą; 

3) pełnomocnika Wykonawcy będącego osobą fizyczną; 

4) członka/członków organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną; 

5) osoby/osób skierowanych do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia 

publicznego. 

2. Zamawiający zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje że: 

1) administratorem danych osobowych Wykonawcy będzie Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 

Lublin; 

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnika Lubelska jest Pan Tomasz Joński, nr tel.: 81 538 47 68, 

e-mail: t.jonski@pollub.pl; 

3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 

niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego KP-272-PNK-8/2020; 

4) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 

dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

5) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres co najmniej 4 

lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli przepisy prawa powszechnie 

obowiązującego stanowią inaczej okres przechowywania obejmuje cały okres wskazanych w tych przepisach; 

6) obowiązek podania danych osobowych, bezpośrednio dotyczących Wykonawcy jest wymogiem ustawowym 

określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

7) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosowanie do art. 22 RODO. 

3. Wykonawca na podstawie art. 15 RODO posiada prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących. 

4. Wykonawca na podstawie art. 16 RODO posiada prawo do sprostowania danych osobowych jego dotyczących. 

Zamawiający informuje jednocześnie, iż skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku 

postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z 

ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników.  

5. Wykonawca na podstawie art. 18 RODO posiada prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych jego dotyczących,  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust 2 RODO tj. prawo 

do ograniczenia przetwarzania danych  osobowych nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 

zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, 

lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

6. Wykonawca posiada prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. 

7. Wykonawcy w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO nie przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych. 

8. Wykonawcy nie przysługuje prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

9. Wykonawcy na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje nam prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
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10. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. Obowiązek ten dotyczy w szczególności: 

1) osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamówienia; 

2) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

3) podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność 

gospodarczą; 

4) pełnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną; 

5) członka/członków organu zarządzającego podwykonawcy/podmiotu trzeciego będącego osobą fizyczną. 

 
 
ROZDZIAŁ XXII. INNE POSTANOWIENIA SIWZ 

1. Zamawiający składania ofert częściowych. Ofertę można złożyć na jedną lub dwie części. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców, o którym mowa w art. 38 ust. 3 ustawy 

Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 

9. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

10. Zamawiający nie przewiduje zastosowania prawa opcji. 

11. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) i 7) ustawy Pzp. 

 
Integralną część SIWZ stanowią następujące załączniki: 

1) Opis przedmiotu zamówienia dla Części 1 – Załącznik nr 1a do SIWZ; 

2) Opis przedmiotu zamówienia dla Części 2 – Załącznik nr 1b do SIWZ; 

3) Formularz „Oferta Wykonawcy” – Załącznik nr 2 do SIWZ; 

4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3 do SIWZ; 

5) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu art. 24 ust. 11 ustawy Pzp - Załącznik 

nr 4 do SIWZ; 

6) Wzór umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ; 

7) Wykaz głównych usług – załącznik nr 6 do SIWZ; 

8) Wykaz osób– załącznik nr 7 do SIWZ. 
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Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020        

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 1 

Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych dla 

Politechniki Lubelskiej 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w rezerwacji noclegów w hotelach na terenie kraju  

i zagranicą, oraz placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym niż hotele dla 

pracowników, studentów oraz gości zapraszanych przez Politechnikę Lubelską przez okres 12 miesięcy 

kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania pojedynczych rezerwacji noclegów w hotelach na terenie kraju  

i zagranicą, oraz placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym niż hotele wskazanych przez 

Zamawiającego  

z zapewnieniem płatności. Rezerwacje będą realizowane w zależności od potrzeb Zamawiającego. 

3. Zapewnienia płatności należnej hotelom wskazanym lub zarezerwowanym przez organizatorów wydarzeń,  

w których będą brali udział goście Zamawiającego, według specjalnie wynegocjowanych stawek lub stawek 

promocyjnych z systemu rezerwacji hotelowych, w zależności, które będą niższe. 

4. Zakres usług będących przedmiotem zamówienia obejmuje: 

 wybór hoteli krajowych i zagranicznych świadczącym usługi noclegowe oraz placówek świadczących usługi 

noclegowe o charakterze innym niż hotele z uwzględnieniem następujących limitów: 

 do 350 zł za dobę za pokój jednoosobowy z łazienką i ze śniadaniem – rezerwowany w hotelach krajowych; 

 do 500 zł za dobę za pokój jednoosobowy z łazienką i ze śniadaniem – rezerwowany w hotelach zagranicą; 

 do 150 zł za dobę za pokój jednoosobowy z łazienką i śniadaniem w cenie – rezerwowany w placówkach 

świadczących usługi noclegowe krajowe innych niż hotele; 

 do 180 zł za dobę za pokój jednoosobowy z łazienką i śniadaniem w cenie – rezerwowany w placówkach 

świadczących usługi noclegowe za granicą innych niż hotele. 

W wyjątkowych sytuacjach w przypadku braku możliwości znalezienia noclegu we wskazanej przez Zamawiającego 
lokalizacji, w kwotach podanych powyżej, możliwe jest zwiększenie limitów, nie więcej niż do 50% stawki 
określonej  
w limicie dla kraju i zagranicy.  

5. Realizację około: 830 rezerwacji noclegowych (Zamawiający pod pojęciem rezerwacji rozumie nocleg dla 1-4 osób 

lub grupy osób przy czym przewidywana ilo0ść osób w grupach kształtować się będzie w przedziale od 5 osób  

i więcej). 

6. Każdy nocleg oznacza pełną dobę hotelową. 

7. Realizację rezerwacji hotelowych na terenie całego kraju, natomiast w przypadku noclegów zagranicą rezerwacja 

będzie dotyczyła w szczególności w krajach Europy, Australii, Azji i Ameryki Północnej i Południowej. 

8. Zamawiający wymaga, aby zaproponowane hotele posiadały standard co najmniej trzygwiazdkowy według wskazań 

Zamawiającego. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji noclegów zgodnie ze składanymi zamówieniami, pokoje jedno 

i dwuosobowe z łazienką i śniadaniem w cenie, z dostępem do Internetu, restauracją oraz parkingiem, w niektórych 

przypadkach w placówkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

10. Zamówienia będą dotyczyć rezerwacji noclegów pojedynczych oraz grupowych. 

11. Zamawiający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie wykorzystane usługi. Zamawiający nie ma obowiązku 

wykorzystywać rekomendowanej ilości podanej w SIWZ noclegów. 

12. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości wykorzystywanych noclegów do rzeczywistych 

potrzeb Zamawiającego (tzn. zmniejszenia lub zwiększenia ich ilości) w ramach przeznaczonych na ten cel środków 

finansowych. 

13. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodania miejsca zakwaterowania w zależności od potrzeb Zamawiającego. 
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14. Szacowana wartość zamówienia na w/w usługi wynosi 340 000,00  zł brutto. 

15. Zamawiający przyjmuje, że w trakcie trwania umowy planuje dokonać za pośrednictwem Wykonawcy około  

470 rezerwacji i zakupu miejsc w hotelach oraz placówkach świadczących usługi noclegowe o charakterze innym  

niż hotele (pensjonaty, domy noclegowe, schroniska, domy parafialne) w kraju oraz 360 rezerwacji i zakupu miejsc 

noclegowych za granicą o łącznej wartości 340 000,00 zł brutto, co stanowi szacowaną cenę wyjściową do 

uzyskania przez Wykonawcę za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych lub na podstawie umów zawartych 

przez Wykonawcę z hotelami, czy też bezpośrednio we wskazanych przez Zamawiającego hotelach. 

16. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu drogą elektroniczną,  

na wskazany adres, informacji na temat minimum trzech różnych propozycji noclegów spełniających wymagania 

Zamawiającego wskazane w zamówieniu, uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje, wraz  

z podaniem informacji dotyczących w szczególności:  

a) nazwy i adresu hotelu,  

b) standardu hotelu,  

c) odległości od wskazanego miejsca spotkania,  

d) ceny noclegu oferowanej przez hotel,  

e) ceny noclegu po uwzględnieniu zaoferowanego przez Wykonawcę opustu,  

f) informacji o restauracji, 

g) wysokości opłaty city TAX. 

17. Rezerwacje noclegów dla Zamawiającego będą dokonywane po najniższych cenach, możliwych do uzyskania przez 

Wykonawcę za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych lub na podstawie umów zawartych przez Wykonawcę  

z hotelami, czy też bezpośrednio we wskazanych przez Zamawiającego hotelach. 

18. Zamawiający wyznaczy osobę upoważnioną do kontaktów z Wykonawcą, celem złożenia rezerwacji. Komunikacja  

z Wykonawcą na etapie realizacji usługi będzie odbywała się w szczególności drogą e-mailową.  

19. Przez opust w % należy rozumieć stałą wysokość procentową opustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od 

ceny wyjściowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do weryfikacji poprawności zastosowania przez 

Wykonawcę opustu. 

20. Za cenę wyjściową rozumie się najniższą z kwot, tj. cenę uzyskaną za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych, 

cenę wynegocjowaną z hotelem na podstawie zawartej umowy lub cenę dnia obowiązującą w hotelu w dniu 

dokonywania rezerwacji podanej do publicznej wiadomości przez hotel np. w cennikach lub na stronie 

internetowej.  

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego kontrolowania cen wyjściowych dostępnych u  realizatorów 

usług oraz ich porównanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę.  

22. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia na usługi hotelowe w terminie 24h 

przed planowanym terminem realizacja usługi bez konieczności ponoszenia kosztów za rezygnację z zamówienia.  

23. W przypadku rezerwacji usług hotelowych dla grupy przekraczającej 10 osób Zamawiający zastrzega sobie 

możliwość odstąpienia od złożonego zamówienia w terminie 4 dni roboczych przed planowanym terminem 

realizacja usługi bez konieczności ponoszenia kosztów za rezygnację z zamówienia. 

24. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego, w ostatnim dniu, w którym możliwe jest bezkosztowe 

anulowanie dokonanej rezerwacji, informowania Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazane adresy, że tego 

dnia upływa termin rezerwacji, chyba że termin ten jest dniem wolnym od pracy Zamawiającego. 

25. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną, na wskazany 

adres e-mail, informacji na temat minimum trzech różnych propozycji podmiotów spełniających wymagania 

Zamawiającego wskazane w zamówieniu, uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje, najwyższą 

jakość i standard świadczonych usług wraz z podaniem: nazwy i adresu podmiotu mającego wykonywać usługę oraz 

cen i doświadczenia danego podmiotu w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. 

26. Rezerwacja usług będzie odbywała się na podstawie standardów świadczenia usług przez realizatora danej usługi, cen 

oferowanych przez realizatora usługi oraz możliwości wykonania danej usługi. 

27. Zamawiający w momencie rezerwacji usługi zobowiązuje się do przekazania wszystkich niezbędnych informacji 

(min. ilości, osób, terminu, miejsca wydarzenia, planowanego zakresu usługi, możliwych do poniesienia kosztów)  

w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania rezerwacji u właściwego realizatora usługi. 

28. Wykonawca po wyborze przez Zamawiającego realizatora usługi i dokonaniu rezerwacji, umożliwi Zamawiającemu 
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bezpośredni kontakt z realizatorem w celu szczegółowego omówienia zasad realizacji danej usługi. 

29. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania realizatora usługi w przypadku, gdy żadna z propozycji 

Wykonawcy  

nie będzie spełniała jego oczekiwań. W takim przypadku realizatorem usługi będzie podmiot wskazany przez 

Zamawiającego,  

z którym Wykonawca będzie dokonywał wszelkich niezbędnych rozliczeń. 

30. W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje wyższa cenę niż cena rynkowa uzyskana przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów rezerwacji dokonanych przez Zamawiającego. 

31. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zbiorczych raportów z realizacji umowy do 5-go dnia każdego 

miesiąca, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych 

świadczonych usług. Raporty winny zostać sporządzone w formie elektronicznej i przekazane do osoby/osób 

wskazanych jako odpowiedzialne za realizację umowy na adres e-mail wpisany w załączniku. 

 
ROZLICZENIA Z ZAMAWIAJĄCYM: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury każdorazowo po realizacji usługi, w terminie do  7 dni od jej 

zakończenia (poprzez dzień zakończenia realizacji usługi Zamawiający rozumie ostatni dzień korzystania  

z zamówionego noclegu). 

2. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

3. Obliczenie należności za noclegi zagraniczne, wyrażone w walutach obcych nastąpi w złotych polskich, po 

przeliczeniu waluty obcej na PLN z zastosowaniem tabeli kursów średnich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. 

Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 poz. 826 ze zm.), w dniu rozpoczęcia  realizacji usługi. W pierwszej kolejności 

liczony jest opust od ceny zakupu miejsc noclegowych a następnie doliczana jest opłata transakcyjna. 

4. Faktura powinna zawierać: cenę zakupu miejsc noclegowych przed i po opuście, opłatą transakcyjną, imię  

i nazwisko gościa, nazwę obiektu noclegowego i datę pobytu. 

5. Zamawiający nie będzie finansował dodatkowych kosztów (oprócz wskazanych w zleceniu) poniesionych przez 

osoby skierowane przez Zamawiającego. 
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Załącznik nr 1b do SIWZ 

 

Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020        

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ 2 

Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji usług cateringowych  

i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa w rezerwacji usług cateringowych i restauracyjnych  

na terenie miasta Lublina oraz na terenie kraju, a w szczególnych sytuacji na terenie państw Unii 

Europejskiej (w zależności od potrzeb Zamawiającego) dla pracowników, studentów oraz gości zapraszanych 

przez Politechnikę Lubelską  przez okres 12 miesięcy kalendarzowych od daty podpisania umowy. 

2. Świadczenie usług będzie odbywało się w podziale na następujące grupy: 

1) rezerwacja usług cateringowych na potrzeby planowanych uroczystości, konferencji, spotkań, inauguracji,  

itp. świadczonych na terenie obiektów należących do Politechniki Lubelskiej, znajdujących się na terenie miasta 

Lublina. 

2) rezerwacja usług restauracyjnych i cateringowych na potrzeby planowanych konferencji, spotkań, itp. świadczona 

w lokalach wskazanych i zarezerwowanych przez Wykonawcę na terenie miasta Lublina. 

3) rezerwacja usług cateringowych i restauracyjnych w ramach wyjazdów szkoleniowych, planowanych konferencji, 

wycieczek, itp. świadczona w lokalach wskazanych i zarezerwowanych przez Wykonawcę na terenie kraju. 

3. Świadczenie usług pośrednictwa w ramach organizowanych przez Zamawiającego wydarzeń, będzie odbywało się 

sukcesywnie, w oparciu o pojedyncze zlecenia przesyłane przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika  

w formie elektronicznej, pisemnie na podany w umowie adres e-mail.  

4. Każdorazowo w ramach danego zlecenia Zamawiający zobowiązuje się do określenia standardu świadczonej usługi, 

datę, miejsce, godzinę, czas trwania danego wydarzenia, przewidywaną ilość uczestników, szczegółowe menu, 

dodatkowe dyspozycje dotyczące w szczególności: dostarczenia i/lub ustawienia stołów, rodzaj naczyń, rodzaj zastawy 

stołowej i sztućców, dekoracji stołów, zakresu obsługi kelnerskiej. 

5. Usługi cateringowe realizowane będą w formie: bufetu szwedzkiego i/lub stolików koktajlowych i/lub restauracyjnej. 

6. Usługi cateringowe i restauracyjne będą obejmowały  następujące zakresy: barek kawowy i/lub śniadania i/lub 

obiady i/lub kolacje. 

7. W przypadku usług cateringowych świadczonych w obiektach Zamawiającego, Wykonawcy wykonujący usługę 

zobowiązani będą w szczególności do: 

a) dostarczenia oraz zapewnienia stołów; 

b) nakrycia stołów wraz z dekoracjami kwiatowymi (jeżeli takowe będą wymagane) wraz z zapewnieniem obrusów  

i serwetek; 

c) dostarczenia oraz zapewnienia zastawy stołowej oraz sztućców dostosowanych do liczby uczestników danego 

wydarzenia; 

d) zaaranżowania zaplecza gastronomicznego wyposażonego w sprzęt niezbędny do przygotowania oraz 

serwowania posiłków; 

e) zapewnienia pełnego wyżywienia w ramach usług opisanych w zleceniu wraz z ich przygotowaniem, 

dostarczeniem  

i podaniem na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności  

i żywienia; 

f) użycia własnych materiałów i narzędzi do prawidłowego wykonania usługi; 

g) zapewnienia odpowiednich urządzeń grzewczych niezbędnych do wykonania usługi (zgodnie z warunkami ppoż. 

Obowiązującymi na terenie Zamawiajacego); 

h) zapewnienia obsługi kelnerskiej w ilości osób odpowiadającej dla liczby uczestników danego wydarzenia. 

8. W przypadku usług restauracyjnych i cateringowych świadczonych na terenie miasta i kraju, Wykonawcy wykonują 

usługi zgodnie ze standardami określanymi w danym zleceniu, w szczególności: 

1) zapewnienia stołów; 
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2) nakrycia stołów wraz z dekoracjami kwiatowymi (jeżeli takowe będą wymagane) wraz z zapewnieniem obrusów  

i serwetek; 

3) zapewnienia zastawy stołowej oraz sztućców dostosowanych do liczby uczestników danego wydarzenia; 

4) zapewnienia pełnego wyżywienia w ramach usług opisanych w zleceniu wraz z ich przygotowaniem i podaniem  

na bazie produktów najwyższej jakości, zgodnie z wymogami sanitarnymi dotyczącymi żywności i żywienia; 

5) użycia własnych materiałów i narzędzi do prawidłowego wykonania usługi; 

6) zapewnienia obsługi kelnerskiej w ilości osób odpowiadającej dla liczby uczestników danego wydarzenia. 

9. Niezależnie od wymagań określonych w pkt 7 i pkt 8, Wykonawcy usług cateringowych i restauracyjnych 

zobowiązany jest do: 

1) przygotowania, dostarczania i podawania posiłków wyłącznie świeżych (przyrządzonych w dniu świadczenia 

usługi), charakteryzujących się wysoką jakością produktów użytych do ich przyrządzenia, w terminie (dzień, 

godzina, czas trwania wydarzenia) i miejscu, w którym będzie odbywało się wydarzenie; 

2) świadczenia usług wyłącznie przy użyciu produktów świeżych, spełniających normy jakości produktów 

spożywczych zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywienia i żywności,  

a w przypadku produktów przetworzonych posiadających terminy przydatności do spożycia  wygasające nie 

wcześniej niż na 1 miesiąc przed dniem wykonania usługi; 

3)  podawania dań i napojów w sposób gwarantujący utrzymanie ich odpowiedniej temperatury i jakości potraw;  

4) przestrzegania aktualnych przepisów prawnych w zakresie przechowywania i podawania artykułów 

spożywczych; 

5) świadczenia usług z wykorzystaniem w szczególności:  

    czystej, jednorakiej, nieuszkodzonej i wysterylizowanej, białej zastawy stołowej porcelanowej lub ceramicznej, 

szklanek, filiżanek, sztućców platerowanych, naczyń wieloporcjowych, dzbanków szklanych  

wg wskazań Zamawiającego, przy poszczególnych zamówieniach bemarów niezbędnych do podawania potraw 

ciepłych, warników lub termosów do podawania kawy i herbaty, 

    jednobarwnych, wyprasowanych, bez śladów zagnieceń, wysterylizowanych obrusów i serwetek bawełnianych 

lub jednobarwnych obrusów i/lub serwetek papierowych wg wskazań Zamawiającego, 

    w przypadkach wyjątkowych określonych w zleceniu Zamawiającego, naczyń jednorazowych styropianowych 

lub plastikowych. 

6) zapewnienia odpowiedniej ilości stołów bufetowych oraz stolików koktajlowych oraz obsługi technicznej (montaż, 

demontaż, ustawienie), a także aranżacji i dekoracji stołów (w tym również kwiaty cięte), zapewnienia koszy na 

śmieci w sposób uzgodniony z Zamawiającym i odpowiadający ogólnie przyjętym standardom;  

7) zapewnienia obsługi kelnerskiej, technicznej, menadżerskiej, rozumianej jako działanie osoby lub osób 

odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, ich uzupełnianie i podawanie oraz sprzątanie w trakcie i po 

zakończeniu wydarzenia – w liczbie zapewniającej sprawną obsługę wydarzenia jak i prowadzenie ciągłego 

nadzoru nad realizacją zlecenia; 

8) zapewniania osób wykonujących obsługę kelnerską ubranych w jednolitych, stosowne stroje, uwzględniające 

okoliczności świadczonej usługi, zgodnych z powszechnie przyjętymi w tym zakresie standardami; 

9) świadczenie usługi wyłącznie przez osób przygotowujące posiłki oraz zapewniające bezpośrednią obsługę 

kelnerską, posiadające aktualne badania lekarskie w tym aktualne książeczki sanitarno-epidemiologiczne; 

10) w przypadku realizacji usługi podczas wydarzenia międzynarodowego zapewnienia min. 3 kelnerów 

posługujących się językiem angielskim, w sposób pozwalający na swobodną komunikacje z gośćmi (tj. w sposób 

biegły); 

11) estetycznego podawania potraw oraz na życzenie organizatora wydarzenia opisywania potraw w języku polskim, 

angielskim i/lub niemieckim oraz oznaczania potraw przeznaczonych dla osób będących na specjalnej diecie np. 

potraw wegetariańskich, bezglutenowych, itp.; 

12) zapewnienia opakowań jednorazowych pozwalających na spakowanie niewykorzystanego jedzenia; 

13) utrzymania pomieszczenia, w którym świadczona będzie usługa w należytym porządku i czystości przez cały czas 

trwania usługi. 

10. Zakres świadczonych usług cateringowych i restauracyjnych będzie uzależniony od potrzeb Zamawiającego  

i obejmował on będzie: 

1) przygotowanie serwisu kawowego, w ramach którego dostępne będą w szczególności: 
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 kawa bez ograniczeń; 

 ekspresy do kawy w ilości adekwatnej do ilości osób podczas danego wydarzenia/konferencji/spotkania; 

 herbata (różne smaki) bez ograniczeń; 

 woda gazowana i woda niegazowana (dzbanek szklany lub szklane butelki 0,33l) bez ograniczeń; 

 cukier bez ograniczeń; 

 cytryna w plastrach bez ograniczeń; 

 mleko do kawy, zawartość tłuszczu 3,2% lub śmietanka do kawy bez ograniczeń; 

 soki owocowe podawane w dzbankach lub w butelkach szklanych bez ograniczeń; 

 ciasta kruche (kilka rodzajów) min. 100 g na osobę; 

 ciasta świeże w papilotach (kilka rodzajów) min. 5 szt. na osobę; 

 owoce bez ograniczeń; 

 kanapeczki bankietowe (według wskazań Zamawiającego) min. 6 szt. na osobę; 

2) przygotowanie śniadania – zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

3) przygotowanie obiadu, w ramach którego dostępne będą w szczególności: 

 przystawki – według wskazań Zamawiającego, min. 60-100g na osobę; 

 zupa min. 250 ml na osobę; 

 dania mięsne lub rybne min. 150g na osobę; 

 dodatki do dania głównego: ziemniaki/ryż/kasza/makaron min. 200g na osobę, surówki/warzywa na ciepło 

min. 200g na osobę; 

 woda gazowana i woda niegazowana (dzbanek szklany lub szklane butelki 0,33l) bez ograniczeń; 

 soki owocowe podawane w dzbankach lub w butelkach szklanych bez ograniczeń; 

 owoce bez ograniczeń; 

 deser min. 100 g na osobę 

4) przygotowanie kolacji – zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego. 

11. Dokonywanie rezerwacji usług cateringowych i restauracyjnych będzie odbywało się sukcesywnie w zależności od 

potrzeb Zamawiającego. Realizacja rezerwacji usług będzie następowała na podstawie zgłoszeń kierowanych do 

Wykonawcy przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w formie elektronicznej e-mail, na adres wskazany w 

umowie do kontaktów. 

12. Zamawiający będzie dokonywał rezerwacji usług cateringowych i restauracyjnych w terminie minimum 7 dni 

roboczych od dnia planowanego wydarzenia odbywającego się na terenie miasta, kraju lub za granicą. 

13. Natomiast rezerwacja usług cateringowych lub restauracyjnych w przypadku jej świadczenia na ternie miasta 

Lublina do maksymalnej ilości 15 osób dokonywana będzie na 2 dni robocze od dnia planowanej organizacji 

spotkania. 

14. W sytuacjach szczególnych nie dających się przewidzieć wcześniej rezerwacja usług cateringowych lub 

restauracyjnych w przypadku jej świadczenia na ternie miasta Lublina do maksymalnej ilości 15 osób dokonywana 

będzie dokonywana nie później niż na 6h przed planowaną organizacją spotkania. W przypadku zaistnienia sytuacji 

szczególnej menu będzie standardowe wskazane w karcie realizatora usługi.  

15. Zamawiający w przypadku dokonania rezerwacji, o której mowa w pkt 12, zastrzega sobie możliwość odstąpienia  

od złożonego zamówienia na usługi cateringowe i restauracyjne w terminie 48h przed planowanym terminem 

realizacja usługi bez konieczności ponoszenia kosztów za rezygnację z zamówienia. 

16. Zamawiający w przypadku dokonania rezerwacji, o której mowa w pkt 13, zastrzega sobie możliwość odstąpienia  

od złożonego zamówienia na usługi cateringowe i restauracyjne w terminie 24h przed planowanym terminem 

realizacja usługi bez konieczności ponoszenia kosztów za rezygnację z zamówienia. 

17. Zamawiający w przypadku dokonania rezerwacji, o której mowa w pkt 14, zastrzega sobie możliwość odstąpienia  

od złożonego zamówienia na usługi cateringowe i restauracyjne niezwłocznie nie później jednak niż na 2h przed 

planowanym terminem realizacja usługi bez konieczności ponoszenia kosztów za rezygnację z zamówienia. 

18. Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego przekazania Zamawiającemu drogą elektroniczną, na wskazany 

adres e-mail, informacji na temat minimum trzech różnych propozycji podmiotów spełniających wymagania 

Zamawiającego wskazane w zamówieniu, uwzględniających najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje, najwyższą 

jakość i standard świadczonych usług wraz z podaniem: nazwy i adresu podmiotu mającego wykonywać usługę oraz 
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cen i doświadczenia danego podmiotu w zakresie świadczenia tego rodzaju usług. 

19. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego kontrolowania cen dostępnych u realizatorów usług oraz ich 

porównanie do cen zaoferowanych przez Wykonawcę.  

20. Rezerwacja usług będzie odbywała się na podstawie standardów świadczenia usług przez realizatora danej usługi, 

cen oferowanych przez realizatora usługi oraz możliwości wykonania danej usługi. 

21. Zamawiający w momencie rezerwacji usługi zobowiązuje się do przekazania wszystkich niezbędnych informacji 

(min. ilości, osób, terminu, miejsca wydarzenia, planowanego zakresu usługi, możliwych do poniesienia kosztów)  

w celu umożliwienia Wykonawcy dokonania rezerwacji u właściwego realizatora usługi. 

22. Wykonawca po wyborze przez Zamawiającego realizatora usługi i dokonaniu rezerwacji, umożliwi Zamawiającemu 

bezpośredni kontakt z realizatorem w celu szczegółowego omówienia zasad realizacji danej usługi. 

23. Szacowania wartość zamówienia w przedmiotowym zadaniu wynosi 280 000,00 PLN brutto. 

24. Zamawiający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie wykonane usługi, w skład których będzie wchodziła kwota  

za wykonane usługi cateringowe lub restauracyjne oraz kwotę za opłatę transakcyjną. 

25. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wskazania realizatora usługi w przypadku, gdy żadna z propozycji 

Wykonawcy nie będzie spełniała jego oczekiwań. W takim przypadku realizatorem usługi będzie podmiot wskazany 

przez Zamawiającego, z którym Wykonawca będzie dokonywał wszelkich niezbędnych rozliczeń. 

26. W przypadku jeżeli Wykonawca zaoferuje wyższa cenę niż cena rynkowa uzyskana przez Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów rezerwacji dokonanych przez Zamawiającego. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do przesyłania zbiorczych raportów z realizacji umowy do 5-go dnia każdego 

miesiąca, na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur z wyszczególnieniem czynników cenotwórczych 

świadczonych usług. Raporty winny zostać sporządzone w formie elektronicznej i przekazane do osoby/osób 

wskazanych jako odpowiedzialne za realizację umowy na adres e-mail wpisany w załączniku. 

 
 

ROZLICZENIA Z ZAMAWIAJĄCYM: 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wystawiania faktury każdorazowo po realizacji usługi, w terminie do  7 dni od jej 

zakończenia (poprzez dzień zakończenia realizacji usługi Zamawiający rozumie ostatni dzień świadczenia usług 

cateringowych i/lub usług restauracyjnych). 

6. Termin płatności faktury wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.  

7. Obliczenie należności za usługi zagraniczne, wyrażone w walutach obcych nastąpi w złotych polskich, po 

przeliczeniu waluty obcej na PLN z zastosowaniem tabeli kursów średnich, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. 

Prawo dewizowe (Dz. U. z 2012 poz. 826 ze zm.), w dniu rozpoczęcia  realizacji usługi. W pierwszej kolejności 

liczony jest opust od ceny zakupu miejsc noclegowych a następnie doliczana jest opłata transakcyjna. 

8. Faktura powinna zawierać: cenę usługi cateringowej i/lub restauracyjnej przed i po opuście wraz z opłatą 

transakcyjną, nazwę wydarzenia, ilość osób oraz datę realizacji i miejsce świadczenia usługi. 

9. Zamawiający nie będzie finansował dodatkowych kosztów (oprócz wskazanych w zleceniu) poniesionych przez 

osoby skierowane przez Zamawiającego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Załącznik nr 2 do SIWZ 
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(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

Nr sprawy: KP-272-PNK-8/2020 
 

                                                                                                                                      
OFERTA WYKONAWCY 

Pełna nazwa Wykonawcy* ………………………………..............………………………………………………………….…………………..…….…. 

…………………………………………………………................……………………….……………………………………………………….………….…….…., 

Adres siedziby  ………………………………..............………………………………………………………………………….………………….…….…… 

…………………………………………………………….................…………………….………………………………………………………………....….……., 

Adres do korespondencji  ………………………………..............………………………………………………………………………….…………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….………..………………….…..…., 

Nr tel. - .............................................................................................., E-mail: ...........................................................................................,  

http://www.………...................…............……..................................................................................................................……….............…, 

NIP - ..................................................................................................., REGON - ........................................................................................, 

KRS/CEiDG ……………..…………...........………………………………………………………………………………………..…………………...……..…., 

 
INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA2: 
   mikro przedsiębiorstwo    małe przedsiębiorstwo    średnie przedsiębiorstwo       duże przedsiębiorstwo    

 
W odpowiedzi na ogłoszenie w sprawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji 

miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na 

części, składamy sporządzoną ofertę skierowaną do: 

Politechniki Lubelskiej, 

ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin 

 
1. Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach: 

 
 Część I Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc 

noclegowych dla Politechniki Lubelskiej. 

 

I. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi3: ……………………….…...……............................…………..………..…….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł …………/100) 
 
II. Oferowany „Czas reakcji” wynosi: …………………… godz.4 
 
III. Oferowana wysokość opłaty transakcyjnej za rezerwację usług noclegowych i/lub hotelowych5: 

                                                 
2 Zaznaczyć właściwe. 
3 Zamawiający informuje, iż cena przedstawiona w ofercie zostanie obliczona na podstawie wzoru wskazanego w Rozdziale XIII ust. 3 i 4 SIWZ i ma na 
celu  podstawę porównania ofert, która służy wyborowi oferty najkorzystniejszej.. 
4 Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie) 
w ciągu maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług cateringowych i/lub restauracyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w 
zamówieniu. Minimalny termin czas reakcji wynosi 2 godz. liczona od momentu przesłania wniosku przez pracownika PL. Maksymalny termin czas 
reakcji wynosi 24 godz. liczona od momentu przesłania wniosku przez pracownika PL.  
5 Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jedne usługi hotelowej lub miejsca noclegowego” należy rozumieć opłatę transakcyjną za rezerwację 
miejsc/-a noclegowych/-ego naliczaną jeden raz bez względu na ilość uczestników pobytu, długość pobytu w obiekcie noclegowym tych/tej osób/osoby  
i ilość dób noclegowych podlegających rezerwacji. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: oferowania wariantów obiektów noclegowych, rezerwacji  
i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny miejsca noclegowego wynikającej z cennika obiektu noclegowego), dostarczenie 
potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu w postaci elektronicznej oraz oferowania wariantów miejsc, rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz 
wystawienie potwierdzenia rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji Zamawiającemu etc. 
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netto wynosi:  ……………………………………………………………………………….…...……............................…………..………………..…….. zł  
(słownie: ....................................................................................................................................................................................................................... zł) 

Stawka podatku VAT: ……………………………….. % Wartość podatku VAT………………………….………………...................….…... zł  

brutto wynosi: …………………………………………………………………….…………………………….............................…………..………..….. zł  

(słownie: ..................................................................................................................................................................................................................... zł) 

 
IV. Oferowana wysokość opustu6 ………………% 
 

 Część II Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji usług 

cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej. 

 
I. Cena ofertowa brutto przedmiotu zamówienia wynosi7: ……………………….…...……............................…………..………..…….. zł 
(słownie: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zł …………/100) 
 
II. Oferowany „Czas reakcji” wynosi: …………………… godz.8 
 
III. Oferowana wysokość opłaty transakcyjnej za rezerwację usług cateringowych i/lub restauracyjnych9: 
netto wynosi:  ……………………………………………………………………………….…...……............................…………..………………..…….. zł  
(słownie: ....................................................................................................................................................................................................................... zł) 

Stawka podatku VAT: ……………………………….. % Wartość podatku VAT………………………….………………...................….…... zł  

brutto wynosi: …………………………………………………………………….…………………………….............................…………..………..….. zł  

(słownie: ..................................................................................................................................................................................................................... zł) 

 
IV. Oferowana wysokość opustu10 ………………% 
 
2. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia 

oraz cena uwzględnia wszystkie uwarunkowania oraz czynniki związane z realizacją zamówienia. 

3. Oświadczamy, że akceptujemy przedstawiony przez Zamawiającego 30 dniowy termin płatności od dnia 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się i bezwarunkowo akceptujemy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

stanowiący załącznik nr 1 i nie wnosimy do niego zastrzeżeń. Przyjmujemy warunki określone w tymże 

dokumencie. Przedmiotowe zamówienie zrealizujemy zgodnie z opisem i w sposób określony w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.  

5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia 

postępowania i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy wszystkie konieczne informacje do właściwego 

przygotowania oferty. 

                                                 
6 Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. ceny dnia 
obowiązującej w obiekcie noclegowym w dniu dokonywania rezerwacji oraz podanej do publicznej wiadomości przez obiekt noclegowy np. w cennikach 
lub na stronie internetowej. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę publiczną obiektu noclegowego i przedstawiać  
ją Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów noclegowych.  
7 Zamawiający informuje, iż cena przedstawiona w ofercie zostanie obliczona na podstawie wzoru wskazanego w Rozdziale XIII ust. 3 i 4 SIWZ i ma na 
celu  podstawę porównania ofert, która służy wyborowi oferty najkorzystniejszej. 
8 Pod pojęciem „czas reakcji” Zamawiający rozumie przedstawienie każdorazowo na wniosek pracownika PL (elektronicznie – e-mail lub telefonicznie) 
w ciągu maksymalnie 24h, minimum trzech propozycji usług cateringowych i/lub restauracyjnych spełniających wymagania Zamawiającego wskazane  
w zamówieniu. Minimalny termin czas reakcji wynosi 2 godz. liczona od momentu przesłania wniosku przez pracownika PL. Maksymalny termin czas 
reakcji wynosi 24 godz. liczona od momentu przesłania wniosku przez pracownika PL.  
9 Przez „opłatę transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej” należy rozumieć opłatę 
transakcyjną za rezerwację jednego zlecenia świadczenia usługi cateringowej i/lub restauracyjnej naliczaną jeden raz bez względu na ilość osób 
korzystających z usługi cateringowej i/lub restauracyjnej, zakres usługi. Opłata ta obejmuje w szczególności koszt: oferowania wariantów usług 
cateringowych i/lub restauracyjnych, rezerwacji i wystawienia potwierdzenia rezerwacji (nie wlicza się ceny usług cateringowych i/lub 
restauracyjnych), rezerwacji terminu wykonania świadczenia oraz wystawienie potwierdzenia rezerwacji, dostarczenie potwierdzenia rezerwacji 
Zamawiającemu etc. 
10 Przez „upust w %” należy rozumieć stałą wysokość procentową upustu udzielanego Zamawiającemu każdorazowo od ceny wyjściowej, tj. cenę za 
świadczenie usług cateringowych i/lub restauracyjnych podanej do publicznej wiadomości przez obiekt świadczący usługi cateringowe i/lub 
restauracyjne. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo dokumentować cenę obiektu świadczącego usługi cateringowe i/lub restauracyjne  
i przedstawiać ją Zamawiającemu wraz z przedstawianą do wyboru ofertą co najmniej trzech obiektów noclegowych.  
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6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, obowiązującym w niniejszym postępowaniu i nie wnosimy 

do niego zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. Ponadto oświadczamy, iż w przypadku wyboru 

naszej oferty, jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych we 

wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7. Oświadczamy, że do wyliczenia ceny brutto podanej w niniejszym formularzu, zastosowaliśmy właściwą stawkę 

podatku od towarów i usług, w wysokości procentowej obowiązującej w dniu składania ofert. 

8. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

9. Informujemy, iż całość zamówienia zostanie wykonana siłami własnymi Wykonawcy/Podwykonawcom zostanie 

powierzone wykonanie następujący zadań**: 

Lp. Nazwa podwykonawcy 
Część zamówienia, jaka zostanie powierzona 

podwykonawcy** 

Wartość lub procentowa część zamówienia, 

jaka zostanie powierzona podwykonawcy 

1 
 

 
  

2 
 

 
  

W przypadku wykonywania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, oświadczamy, że ponosimy pełną 

odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców. 

10. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

11. Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz 

danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji 

działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to 

przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego 

z tych baz danych  oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 

12. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO11 wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie 

zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z informacjami zawartymi w rozdziale XXI SIWZ dotyczącymi  przetwarzania 

danych osobowych Wykonawcy oraz bezwarunkowo akceptujemy przedstawione w niej warunki. 

14. Komplet składanych dokumentów stanowią  następujące pozycje: 

1) …………………………………………………………………………………………… 

2) …………………………………………………………………………………………… 

3) …………………………………………………………………………………………… 

 
 

..................................................................                              ........................................................................................................         
                (miejscowość i data)                                                                  (podpis i pieczątka  osoby/osób uprawnionych  
                                   do reprezentowania Wykonawcy) 

 
         * niepotrzebne skreślić       

       ** wypełnić jeżeli dotyczy 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 

Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 

Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….…………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……….…………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .................................................................................................., 

Reprezentowany przez :  

………………………………..….......................................................……………………………………………………..……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz 

usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części, oświadczam  

co następuje: 

 
 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA12 
 
I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O 
UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy: 

1. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do 

negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;  

2. 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. 2017 r. poz. 2204 ze zm.) lub art. 46 lub art. 

48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2017 poz. 1463 ze zm.), 

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); 

3. 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 10;  

4. 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;  

5. 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;  

                                                 
12 W przypadku podmiotów zbiorczych oświadczenie składają odrębnie wszyscy jego członkowie. 
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6. 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;  

7. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać 

informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;  

8. 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;  

9. 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;  

10. 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. 2018 r. poz. 703 ze zm.);  

11. wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 

publiczne;  

12. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  

 ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017 r. poz. 229 ze zm.), 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; 

2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp 

oraz art. 24 ust. 5 pkt 4)  tj.: 

a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził 

likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 

2017 r., poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu 

upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje 

zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku  

w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 2344 ze zm.). 

3. Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie  

art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 

13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na 

podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………….…………………………………….. 

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

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE 5 UST. 1 PKT 2) SIWZ 

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania: 

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 

przepisów; 

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

3) niezbędnych zdolności technicznych lub zawodowych. 

2. Jeżeli dotyczy: Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

zamawiającego w ROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

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

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….……………………………….  

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………… 
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(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG). 

 

 

DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW 

 

III.  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA 

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………….……………………………………………….……………….…………………….  

 ………………………………………..……………………………………………………………………………………………….……….…..………………………  
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 
 
 

.............................................................                                   ....................................................................................         
                      (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby/osób uprawnionych    
                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 

Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 

 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

 
 

DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp) 

 
Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….…………………………………………………………..……..……..………. 

KRS/CEiDG ………………………………...................……….…………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - .................................................................................................., 

Reprezentowany przez :  

………………………………..….......................................................……………………………………………………..……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz 

usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części, oświadczam/-my co 

następuje: 

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

i konsumentów (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu; 

 należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  

(tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 229 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym 

postępowaniu: 

1) nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………………………………; 

2) nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………………….…….……..; 

3) nazwa podmiotu (Wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..………..…………....; 
(rozszerzyć listę w razie potrzeby) 

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………….……………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………… 

 
 
 

.............................................................                            ................................................................................................         
                (miejscowość i data)                                                            (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych   
                                            do reprezentowania Wykonawcy) 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

WZÓR UMOWY  

UMOWA NR ....................................................................... 

 

zawarta w dniu ........................ r. w Lublinie pomiędzy:  

Politechnika Lubelska, ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, NIP: 712 010 46 51, REGON: 000001726 - zwanym 

dalej Zamawiającym - reprezentowanym przez: 

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

a 

..........................................................................................................................................................................................................................;  

NIP ........................................, REGON .................................  - zwanym dalej Wykonawcą - reprezentowaną przez: 

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

 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

gdzie zakup będzie częściowo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, pn.: Usługa pośrednictwa polegająca 

na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych  

i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części, nr KP-272-PNK-8/2020 została zawarta 

umowa o następującej treści: 

§1 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług 

rezerwacji miejsc noclegowych oraz usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej  

z podziałem na części nr …… pn. ……………………………………………., zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym Załącznik nr 1 do Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia opisany w Załączniku nr 1 do umowy.  

3. Zamawiający zapewnia realizację 60% wartości zamówienia. Realizacja umowy w pozostałym zakresie uzależniona 

będzie od aktualnych potrzeb Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony 

Wykonawcy co do pozostałej niewykonanej części umowy.  

4. Wykonawca w okresie realizacji umowy zobowiązuje się zapewnić do wykonywania zamówienia, zgodnie  

z wymogami określonymi w SIWZ, co najmniej dwie osoby zatrudnioną na podstawie umowy o pracę. 

5. Wykonawca nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy na realizację niniejszego zamówienia 

przedstawi Zamawiającemu do wglądu dowody potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego w zakresie,  

o którym mowa w SIWZ i opisie przedmiotu zamówienia (np. kopie umów, zgłoszeń do ubezpieczenia itp.).  

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony oraz posiada niezbędne kwalifikacje do pełnej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z tytułu 

nieprawdziwości powyższego oświadczenia, powstałe bezpośrednio lub pośrednio po stronie Zamawiającego. 

§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany będzie do obsługi potrzeb Zamawiającego w zakresie dokonywania rezerwacji  

i sprzedaży usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, zgodnie ze 

złożonymi przez Zamawiającego jednostkowymi zamówieniami, w podanych przez Zamawiającego terminach. 

Zamawiający pod pojęciem rezerwacji rozumie nocleg dla 1 osoby lub dla grupy osób lub usługę świadczenia usług 

cateringowych i/lub restauracyjnych dla 1 osoby lub grupy osób13.   

2. Zamawiający będzie składał zamówienia elektronicznie na adres e-mail: ……………………………………………… przed 

planowanym terminem realizacji zlecenia, dodatkowo ewentualne uzgodnienia będą konsultowane z osobą 

wskazaną przez Wykonawcę w niniejszej umowie telefonicznie pod nr ……………………………………………………………… 

3. Szczegółową procedurę realizacji zamówienia określa Załącznik nr 1 do umowy. 

                                                 
13 Zakres wskazany zostanie odpowiednio dla danej części. 
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4. Zamawiający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie wykonane zlecenia zgodne z opisem przedmiotu 

zamówienia. Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystać całej szacunkowej ilości usług określonych w opisie 

przedmiotu zamówienia podanej w SIWZ, z zastrzeżeniem §1 ust. 3.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany do regulowania należności z tytułu dokonania rezerwacji i zapewnienia realizacji 

usług określonych w opisie przedmiotu zamówienia ze środków własnych.  

6. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz podanych w jednostkowym zleceniu) 

poniesionych przez osoby skierowane przez Zamawiającego.  

7. Wykonawca nie będzie pobierał opłat za dokonywanie w ustalonych terminach zmian w rezerwacjach.  

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowego kontrolowania cen oferowanych usług zamawianych  

u Wykonawcy.  

9. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen oferowanych przez Wykonawcę usług z cenami usług 

oferowanych przez inne podmioty  w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet.  

10. Zamawiający ma prawo do zmiany standardu usług przy ich wyborze oraz do rezygnacji z usługi. 

§ 4 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy wynosi 12 miesięcy od dnia jej podpisania.  

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega skróceniu w razie wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia.  

W takim przypadku umowa wygasa z dniem wyczerpania 100% wartości przedmiotu zamówienia. 

3. Termin może ulec skróceniu w razie wyczerpania 60% wartości umowy, o której umowa w § 5 ust. 1 i braku 

zapotrzebowania ze strony Zamawiającego.  

4. Termin umowy może ulec przedłużeniu w przypadku, gdy do upływu terminu jej obowiązywania nie zostanie 

wyczerpane 60% wartości umowy przez Zamawiającego, bądź też istnieje zapotrzebowanie na realizację 100% 

wartości umowy, a upłynął termin na wykonanie umowy, o którym mowa w ust. 1. Termin może zostać wydłużony 

nie więcej niż na okres dodatkowych 6 miesięcy. 

5. Zmiany w zakresie terminu obowiązywania umowy, o których mowa w ust. 3, dokonywane będą w drodze aneksu 

do niniejszej umowy w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. 

§ 5 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie brutto do łącznej wysokości: 

 ………………………………… zł (słownie …………………………………………………………………………….………………………………….. zł) 

2. Całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy za każdą zrealizowaną na zlecenie Zamawiającego rezerwację usługę 

pośrednictwa określoną w opisie przedmiotu zamówienia jest opłata transakcyjna w stałej wysokości: 

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

3. Każdorazowo przy zakupie usługi wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1  

do Umowy, Wykonawca udzieli Zamawiającemu opustu od – w wysokości określonej w Załączniku nr 2 do umowy. 

Wysokość opustu (określona w %) jest stała, niezależnie od innych czynników cenotwórczych i musi być określona 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

4. W cenę rezerwacji usługi zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia będą wliczone wszystkie koszty związane  

z realizacją zamówienia, zgodne z warunkami określonymi w umowie, opisie przedmiotu zamówienia oraz w ofercie 

Wykonawcy danej usługi.  

5. Rozliczenie transakcji będzie następować na podstawie faktur wystawianych zgodnie z zapisami zawartymi  

w Załączniku nr 1 do umowy. 

6. Płatności realizowane będą sukcesywnie, przelewem w ciągu 30 od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej 

faktury za zrealizowaną usługę na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze. Termin 

uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego nastąpiło w ostatnim dniu upływu terminu. 

7. Wszelkie koszty związane z realizacją usługi na rzecz Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

8. Niedopuszczalna jest cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej zgody Zamawiającego 

wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

§ 6 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w następujących okolicznościach: 

1) w razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

36 
 

2) niezrealizowania przedmiotu umowy w terminie wskazanym w jednostkowym zleceniu, Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 

3) w przypadku nieuzasadnionej odmowy dokonania rezerwacji usługi wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia 

stanowiącej załącznik nr 1 do umowy lub dokonania tej rezerwacji w sposób nienależyty, niezgodny z opisem 

przedmiotu zamówienia, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 300,00 zł za każde 

naruszenie; 

4) w przypadku niedostarczenia raportu kwartalnego w terminie wskazanym umowie w wysokości 50,00 PLN  

za każdą rozpoczęty dzień opóźnienia. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca rozwiąże umowę lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności leżących po jego 

stronie, Zamawiającemu przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 20 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

3. W razie rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy 

karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §5 ust. 1. 

4. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca 

wyraża zgodę. 

5. Zamawiający pisemnie powiadomi Wykonawcę o naliczeniu kar umownych i wezwie do ich zapłaty w terminie 3 dni 

roboczych od dnia przekazania wezwania w formie e-mail i w formie pisemnej w przypadku zaś braku zapłaty  

w wyznaczonym terminie potrącenia mogą być dokonywane przez Zamawiającego w sposób określony w ust. 4. 

6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego zastrzeżone kary umowne.  

7. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 

zastrzeżonych w niniejszej umowie, aż do pełnego zaspokojenia. 

8. Zastrzeżone kary umowne podlegają kumulacji. 

§ 7 

1. Wykonawca zobowiązuje się wyznaczyć co najmniej dwoma osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu 

zamówienia, zatrudnioną na umowę o pracę, posiadającą co najmniej 2 letnie doświadczenie w obsłudze zamówień 

dotyczących rezerwacji usług opisanych w opisie przedmiotu zamówienia w Polsce i za granicą oraz posługującą się 

językiem angielskim w stopniu komunikatywnym: ....................................................................................................................................... 

2. Zamawiający może w każdym czasie realizacji niniejszego zamówienia kontrolować spełnianie przez Wykonawcę 

obowiązku zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 1. W szczególności może żądać ażeby Wykonawca przedstawił 

zanonimizowane dokumenty dotyczące zatrudniania tejże osoby, w tym: umowy o pracę, formularze 

potwierdzające zgłoszenie pracowników do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i dokumenty potwierdzające 

opłacanie za tego pracownika składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne (wszystkie dokumenty w formie 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Obowiązek zapewnienia zgodności przekazywanych dokumentów z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.  

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781 ze zm.), spoczywa na Wykonawcy, z tym że informacje takie 

jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

3. Z tytułu naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie  

do zapłaty na rzecz Zamawiającego następujących kar umownych:  

a) w przypadku stwierdzenia, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, Wykonawca nie zatrudniał osoby,  

o której mowa w ust. 1 lub nastąpiła nieuzasadniona przerwa w jej zatrudnieniu, w wysokości 500 zł brutto  

za każdy dzień uchybienia, oddzielnie za każdy taki przypadek. 

b) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiającemu kompletu dokumentów żądanych przez Zamawiającego  

na podstawie ust 2 w terminie 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tego żądania, w wysokości 500 zł brutto  

za każdy dzień opóźnienia,  oddzielnie za każdy taki przypadek. 

4. Kary umowne, o których mowa w ust. 3 mogą być ze sobą kumulowane i stosowane niezależnie od innych kar  

i sankcji przewidzianych w Umowie. 

5. Do kar umownych, o których mowa w ust. 4 stosuje się postanowienia § 6 ust. 4-8. 

6. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, 

Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

7. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Zamawiający wyznacza: 

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

mailto:bzp@pollub.pl


  
 

 

 

 

 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A 

tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl   

 

37 
 

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

8. Jako odpowiedzialnego/nych za wykonanie postanowień zawartych w niniejszej umowie Wykonawca wyznacza: 

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

(Imię i nazwisko, adres e-mail; nr telefonu i nr fax-u) 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia wysokiego standardu usług i uwzględnienia wszystkich ewentualnych 

uwag zgłaszanych w tej sprawie przez upoważnionych do nadzoru prac przedstawicieli Zamawiającego. 

§ 8 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli wystąpią istotne zmiany okoliczności 

powodujące, że wykonanie umowy nie leży  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy.  W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 

wykonania części umowy do dnia odstąpienia od umowy. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać 

złożone w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do  rozwiązania umowy, jeżeli: 

1) pomimo uprzedniego 3-krotnego złożenia pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego – Wykonawca nie 

wykonuje usług zgodnie z warunkami umowy lub zaniedbuje zobowiązania umowne; 

2) Wykonawca opóźnia się z przystąpieniem do realizacji zamówień składanych przez Zamawiającego o okres 

co najmniej 2 dni; 

3) Wykonawca ze swej winy przerwał realizację umowy i nie podejmuje jej przez okres, co najmniej 3 dni; 

4) Wykonawca dokonał cesji wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 

uprzedniego uzyskania stosownej, pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem 

nieważności; 

5) zostanie wszczęte postępowanie układowe lub likwidacyjne wobec Wykonawcy; 

6) nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w razie powzięcia wiadomości   

o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec majątku Wykonawcy. 

3. Zamawiający może rozwiązać umowę z przyczyn wskazanych w ust. 2 niniejszej umowy z zachowaniem 

dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego w ten sposób 

Wykonawca ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za usługi rzeczywiście wykonane do momentu ustania jej 

obowiązywania. W tym przypadku Wykonawca nie ma prawa dochodzenia odszkodowania z powodu niewykonania 

pozostałej części umowy. Rozwiązanie umowy w ten sposób uprawnia Zamawiającego do naliczenia kar umownych 

z powodu rozwiązania umowy z winy Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie bez 

prawa Wykonawcy do żądania odszkodowania w przypadku dopuszczenia się przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu umowy przestępstwa, wykroczenia lub gdy Wykonawca w sposób rażący  nie wykonuje lub 

nienależycie wykonuje postanowienia umowy. 

5. W przypadku rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym Wykonawcy należy się wynagrodzenie jedynie  

za usługi zrealizowane do dnia rozwiązania umowy. 

6. O rozwiązaniu umowy Zamawiający informuje Wykonawcę pisemnie e-mailem, potwierdzonym pisemnie listem 

poleconym. Na prośbę Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia otrzymania wiadomości. Datą 

rozwiązania umowy jest data nadania e-maila dotyczącego jej rozwiązania. W przypadku braku potwierdzenia 

odbioru e-maila przez Wykonawcę, decyduje data odbioru przesyłki nadanej listem poleconym za potwierdzeniem 

odbioru. 

§ 9 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron w formie pisemnego aneksu pod 

rygorem nieważności w następującym zakresie:  

1) zmiany właściwych przepisów prawa, a tym samym koniecznością dostosowania treści umowy do aktualnego 

stanu prawnego; 

2) wystąpienia zdarzeń siły wyższej, jako zdarzeń zewnętrznie niemożliwych do przewidzenia i niemożliwych  

do zapobieżenia; 

3) wysokości wynagrodzenia, w sytuacji gdy w czasie trwania umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT,  

w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy; 

4) terminu, w przypadku o którym mowa w § 4 ust. 3 i 4 Umowy. 
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3. Do zmiany osoby uczestniczącej w wykonaniu zamówienia wymagane jest łączne spełnienie następujących 

warunków: 

1) przedstawienie osoby, której kwalifikacje zawodowe, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania 

zamówienia nie są niższe niż osoby zastępowanej,  

2) złożenie informacji na temat kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, zakresu wykonywanych 

czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osobą, 

3) uzyskanie przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę osoby uczestniczącej  

w wykonaniu zamówienia. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia możliwa jest jedynie w przypadku wydłużenia terminu obowiązywania Umowy 

oraz w sytuacji zaistnienia zmian mających wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,  

z zastrzeżeniem ust. 2. 

3. W przypadku dokonania zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w §4 ust. 4, Zamawiający 

stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §5 ust. 1 Umowy:  

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

- jeśli zmiany określone w pkt 1) – 4) będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Wykonawca składa  

do Zamawiającego pisemny wniosek zawierające opis proponowanych zmian i ich wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i prawne. Obowiązek wykazania wpływu zmian, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu na zmianę 

wynagrodzenia należy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiającego.  

5. Zmiana wysokości wynagrodzenia nie może prowadzić do uchybienia obowiązków Wykonawcy określonych  

w §1 Umowy w zakresie zapewnienia Zamawiającemu  stosowania minimalnych cen dostępnych w danym terminie 

z zachowaniem wymaganego standardu określonego przez Zamawiającego. 

6. Ponadto, Zamawiający dopuszcza następujące istotne zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp. 

7. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania 

umowy, zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 

8. Zmiana adresu, nazwy lub formy organizacyjno-prawnej oraz osób biorących udział w realizacji umowy 

którejkolwiek ze stron umowy nie stanowi zmiany jej treści i nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Strony 

zobowiązują się do informowania siebie wzajemnie o zmianie formy organizacyjno-prawnej, o zmianie adresu lub 

osób. W przypadku zaniechania obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, poczytuje się, że wszelkie 

doręczenia i powiadomienia skierowane pod dane teleadresowe, podane w niniejszej umowie uważa się skuteczne. 

§ 10 

1. Strony Umowy są zobowiązane do podjęcia wszelkich działań koniecznych do uniknięcia ryzyka konfliktu interesów 

mogącego powstać w związku z interesami gospodarczymi, powiązaniami politycznymi, związkami rodzinnymi lub 

emocjonalnymi lub innymi wspólnymi interesami mającymi lub mogącymi mieć wpływ na bezstronne i obiektywne 

wykonanie Umowy.  

2. Niniejsza umowa poddana jest właściwości prawa polskiego. Wszelkie sprawy nieuwzględnione niniejszą umową 

będą regulowane przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, jak również przepisów wykonawczych do tych ustaw właściwych ze względu na 

przedmiot umowy. 

3. Dla skuteczności składanych oświadczeń, wezwań, zawiadomień dokonywanych czynności prawnych przez strony, 

związanych z realizacją niniejszej umowy, strony zastrzegają formę pisemną pod rygorem nieważności. 

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i wskazane w niniejszej Umowie załączniki stanowią jej integralną 

część. 
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5. Spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji umowy, strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo sądowi  

w Lublinie.  

6. SIWZ stanowi integralną część umowy. 

7. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

 

Załącznikami do umowy są: 

1 Opis przedmiotu zamówienia wraz z wyceną” – załącznik nr 1 do umowy; 

2. Formularz „Oferta Wykonawcy”– załącznik nr 2 do umowy. 

 
 
 
 

Wykonawca Zamawiający 

………………………………………..……………… ………………………………………………………. 
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Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

 

WYKAZ GŁÓWNYCH USŁUG 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

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

KRS/CEiDG ………………………………...................…………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - ................................................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….........................................................…………….……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz 

usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części. 

 

Oświadczam/my, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonałem/liśmy usługi w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku doświadczenia opisanego w SIWZ: 

 

 

Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że wykazane główne usługi zostały wykonane należycie. 

 

 

 

.............................................................                                   ....................................................................................         
                      (miejscowość i data)                                                                                    (podpis osoby/osób uprawnionych    
                                                             do reprezentowania Wykonawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Lp. 
Przedmiot zamówienia 

(nazwa dostawy) 

Wartość brutto zamówienia 

wykonanego przez 

Wykonawcę/ców 

(zł) 

Data wykonania przedmiotu 

zamówienia 

Nazwa i adres podmiotu na rzecz 

którego usługa była wykonana 

1     

2     

3     
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Nr sprawy KP-272-PNK-8/2020 

Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

 

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

 

Pełna nazwa Wykonawcy 

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

KRS/CEiDG ………………………………...................…………………………………………..…………………………..…….…………………...………., 

NIP - ..........................................................................................., REGON - ................................................................................................., 

Reprezentowany przez :  ………………………………..….........................................................…………….……………………………..………. 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

pn. Usługa pośrednictwa polegająca na sukcesywnym świadczeniu usług rezerwacji miejsc noclegowych oraz 

usług cateringowych i restauracyjnych dla Politechniki Lubelskiej z podziałem na części. 

 

Oświadczamy, że dysponujemy następującym potencjałem kadrowym zdolnym do realizacji zamówienia i osoby te 

będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ: 

 

 

 

.............................................................                                       ....................................................................................         
                      (miejscowość i data)                                                                                             (podpis osoby/osób uprawnionych   
                                                   do reprezentowania Wykonawcy) 

 

Lp. 

Osoba uczestnicząca 

w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Lata pracy na  w 

obsłudze zamówień 

dotyczących rezerwacji  

Posługiwanie się językiem 

angielskim w stopniu 

komunikatywnym 

(tak/nie) 

Podstawa dysponowania 

wskazanymi osobami (m.in. 

umowa o pracę, umowa 

zlecenie, oddanie do dyspozycji 

itp.) 

1      

2      

3      

…..      
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