
spEcyFIKAcJA ISToTNYCH wARUNKow zn UOwIENIA
(sIwz)

postgporvrrnic prowadzone zgodnie z procedurq z art.l38o ustawy Prawo

zam6wieri PublicznYch na:

USLUGI IIOTELARSKIE na potrzeby: Katowice Miasto Ogrod6w'
Instytucja Kultury im.K.Bochenek w 2017r'

DYRE

Plotr

ZATWIERDZAM

Katowice. dn. 6.A2'2017



1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO

Zamawiaj4cym jest:

Katowice Miasto Ogrod6w Instytucja Kultury im.Kryst)'ny Bochenek

Plac Sejmu SQskiego 2,

40-032 Katowice.tel.32 6090300

2. TRYB UDZIELENIAZAMoWIENIA

Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzone zgodnie z procedtx4 z art. I 3 8o

ustawy z dnia29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publicznych zp62n.zm-
3. OPN PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. Przedmiotem zam6wienia s4 ustugi hotelarskie na potrzeby Katowice Miasto
Ogrod6w Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek.

Wykonawca w ramach przedmiotu zam6wienia zobowi4zxty jest do

zapewnienia pokoi hotelowych(wraz ze Sniadaniami) w lokalizacj ach otaz

iloSciach i terminach okeslonych w nizej wymienionych czg3ciach:



C2956 I

- Kategoria hotelu minimum 4*(slownie:cztery gwiazdki)

- Lokalizacja hotelu - Katowice, w odleglo6ci pieszej nie wigkszej ni2 0,9 km od

Rynek 1 w Katowicach wyliczonej wg maps.google

- Liczba pokoi do dyspozycji goSci Zamawiaj4cego:

JauArt

W terminie: 24-27.04.2017 dla 5 os6b( 3 noce)-paneliSci i dziennikarze

pokoje single -5
W terminie: 26-27.04.2017 dla 4 os6b(1noc)-Apostolis Anthimos

pokoje single -4
W terminie: 23-29.04.2017 dla 2 os6b( 4 noce)-Tim Berne, Steve Byram

pokoje single -2
W terminie: 26-28.04.2017 dla 3 os6b( 2 noce)-Snakeoil

pokoje single -3
W terrninie: 28.04-1.05.2017 dla l0 os6b( 3 noce)-Hot 8 BB

pokoje single -10
Wterminie:29.04-2.05,20L7d|a6os6b(1noc)-Papanosh*2noceplatne
przez zesp6l(do wysokosci 500 euro)

pokoje single -6

Oerodv Diwiefuiw

w terrninie: 23-25.06.2017 dla 19 os6b( 2 noce)-Madame Baheux,Pacora Trio,

Karolina Cicha, Romengo,Ponk

pokoje single -19
Dni Miosta ,,Kocharn Kotowice"

6-10.09.2017 dla 2 os6b( 4 noce)-King Crimson

pokoje single- 2,

7-10.09.2017 dta 6 os6b(3 noce)-Kimmo Pohjonen

pokoje single - 6
8-10.09.2017 dla 4 os6b(2 noce)-Trad Attack

pokoje single - 4
8-11.09.2017 dla 15 os6b(3 noce)-dziennikarze, pozostali artySci

pokoje single- 15

IYOMEX



2l-30.10.2017 -dla 30 os6b( 9)

Pokoje single- 30

Lqcznie w czeici I:
-456 noclegdw w pokojach singel+I2 noclegdw platnych przez zesptil
Papanosh(do wysokoSci 500 earo).

Wy2ej rvymieniona iloS6 os6b i zapotrzebowanie na pokoje jest warto6ci4
szacunkow4.

Hotel powinien spelniad wymagania okre6lone w Rozporz4dzeniu Ministra
Gospodarki iPracy z dnia 19 sierpnia20D4 r., w sprawie obiekt6w hotelarskich
i innych obiekt6w, w kt6rych s4 Swiadczone usfugi hotelarskie(Dz.rJ nr 22 a
2006 r. poz.l69 wrazzp6in.zm.).

C2956 II
-Kategoria hotelu minimum 4*(slownie:cztery gwiazdki)

-Lokalizacja hotelu -Katowice, w odlegloSci pieszej nie wigkszej ni2 0,9 km od Rynek
I w Katowicach wyliczonej wg maps.google

-Liczba pokoi do dyspozycji goici Zamawiaj4cego:

Proiekt Shared Cities

W terminie:marzec 2017 dla I osoby(l noc)

pokoje single- I

W terminie:kwiecieh20l7 dla 1 osoby(l noc)

pokoje single -l
W terminie:maj 2017 dla I osoby(l noc)

pokoje single -1

W terminie:czerwiec2017 dla I osoby(l noc)

pokoje single -l
W terminie:listopad20l7 dla l0 os6b(2 noce)

pokoje single - I

W terminie:listopad20l7 dla l0 os6b(3 noce)

pokoje single -l
WOMEX

W terminie 2l-30.10.2017 4la 30os6b(9 nocy)

pokoje single-3} I
/l\



Ars Independenl

W terminie:26.09- l. I 0.20 17 -10 noclee6w

pokoje single

Silesian Jazz Festival

W terminie 8-10.12.2017 dla l8 os6b(2 noce)

pokoje single -18

Lscznie w czeflci II
-370 noclegdw w pokojach single

Wyiej wymieniona ilo36 os6b i zapotrzebowanie na pokoje jest wartoSci4
szacunkow4.

Hotel powinien spelniai wymagania okre6lone w Rozp orzqdzenit Ministra
Gospodarki iPracy z dnia 19 sierpnia2Dl4 r., w sprawie obiekt6w hotelarskich
i innych obiekt6W w kt6rych s4 Swiadczone uslugi hotelarskie(Dz.U nr22 a
2006 r. poz.l69 wraz z p6in.zm.).

Cz95d III
- Kategoria hotelu minimum 4*(slownie:cztery gwiazdki)

- Lokalizacja hotelu - Katowice, w odlegloSci pieszej nie wigkszej niz 0,9 km od
siedziby NOSPR Plac Wojciecha Kilara w Katowicach wyliczonej wg
maps.google

- Liczba pokoi do dyspozycji godci Zamawiaj4cego:

JazzArt

W terminie:24-26.04.2017 dla 3os6b(2 noce)-Hedvig Mollestad Trio

pokoje single -3

W terminie:24-25.04.2017 dla losoby(l noc)-Hakon Komstad

pokoje single -l
W terminie:27-29.04.2017 dla 3os6b(2 noce)-Anke Helfrich Trio t
pokoje single -3 ll

/r\tl



W terminie:30.04-1.05.2017 dla 7os6b( I noc)-Adam Baldych,Agata Zubel,
Kwadrofnik

pokoje single -7

W terminie:30.04-1.05.2017 dla 2 os6b(l noc)-Jakub Kullberg, Nina Torske

pokoje double -l
Ambasador Polszczvznv

W terminie 29-30.10.2017 dla 12 os6b(1 noc)

Pokoje single- l2

W terminie 29-30.10.2017 dla 4 os6b(l noc)

Pokoje double- 2

Lacznie w czeici III
-3 2 noclegdw w pokojach jednoosobowych

-3 noclegi w pokoju double(w pokoju bgdq 2 osoby)

Wy2ej wymieniona ilo36 os6b i zapotrzebowanie na pokoje jest wartoSci4
szacunkow4.

Hotel powinien spelniad wymagania okreSlone w Rozporz4dzeniu Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiekt6w hotelarskich
i innych obiekt6w, w kt6rych s4 Swiadczone uslugi hotelarskie(Dz.U nt 22 a

2006 r. poz.l69 wrazzp6in.zm.).

3.2. Oznaczenie przedmiotu zam6wienia wedlug Wsp6lnego Slownika
Zam6wieri(CPV):

- 55100000- 1 Usluei hotelarskie

3.3 .Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych

3.4.Zamawiajqcy dopuszcza skladanie ofert czgSciowych(na jedn4 lub wigcej czg6ci).

3.5. Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia wadium

3.6.Zam6wienie dotyczy usfug spolecznych wymienionych w zal4czniku XIV do

dyrektywy 2014/24UBzdnia26lutego 2014 t. 
I

/[
I



4. TERMINWYKONANIAZAMoWIENIA

Zamowienie bgdzie realizowane w roku 2017.

5. WARUNKI UDZTALU W POST4POWANTU ORAZ OprS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEI.NIANIA TYCH WARUNK6W

O udzielenie zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, kt6rzy:
5. l. nie podlegaj4 wykluczeniu
5.2. spelniaj4 warunki udzialu w postgpowaniu dotycz4ce:
a) kornpetencj i lub uprawniefr do prowadzenia okreSlonej dzialalnoSci zawodowej, o

ile to wynika z odrgbnych przepis6w,
b) sfuacji ekonomicznej lub finansowej,
c) zdolno6ci technicznej lub zawodowej
5.3. Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunk6q o kt6rych mowa w
pkt.5.2. niniejszej SIWZ moze polegai na zdolnoSciach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot6w, niezaleZnie od
charakteru prawnego l1cz4cych go z nim stosunk6w prawnych.
Wykonawca w takiej sytuacji zobowiqzany jest udowodnid Zamawiaj1cemu,2e

realizuj4c zarn6wienie bgdzie dysponowal niezbgdnymi zasobami tych podmiot6w, w
szczeg6lno5ci przedstawiajqc w tym celu_p.i!-qlqnezeb-qwi4z4d9 tych podmiot6w do
oddania rnu do dyspozycji niezbgdnych zasob6w na potrzeby realizacji zam6wienia.
5.4. Ocena spelnienia ww. warunk6w dokonana zostanie z formul4 "spelnia - nie
spelnia", w oparciu o informacje zawarte w przedlolonych dokumentach i
oSwiadczeniach wyszczeg6lnionych w punkcie 6 SIWZ. Nie spelnienie chociaZby
jednego z rvw. warunk6w skutkowa6 bgdzie wykluczeniem Wykonawcy z
postgpowania. Ofertg wykonawcy wykluczonego uznaje sig za odrzucon4.
l.Warunek dotycz4cy kompetencji lub uprawniefi do prowadzenia okre6lonej

dzialalnoSci zawodowej, o ile to wynika z odrgbnych przepis6w, Zanawiaj4cy vzna za

speiniony na podstawie zlolonego przez Wykonawcg o6wiadczenia.
2.Warunek dotyczqcy sytuacj i ekonomicznej lub finansowej, Zamawiaj4cy szna za

spelniony na podstawie zlo2onego przez wykonawcg oSwiadczenia.
3.Warunek dorycz4cy zdolno5ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj4cy vzna za

spelniony na podstawie zlo2onego przez wykonawcg oSwiadczenia-

6. WYKAZ OSWIADCZEN I DOKUMENT6W.IIXTP MAJA DOSTARCZYC

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZ,ENIA SPEI,NIENIA WARUNKoW

uDZtAr.u w PosTqPowANIU

6.1 . Prawidlowo wypelniony formularz oferty przetargowej wg wzoru
stanowi4cego Zal4cznik nr I do SIWZ.

6.2. W celu potwierdzenia spelniania warunk6w, o kt6rych mowa w art.22 ust'lb
pkt 1-3 Ustawy Zamawiaj4cy 24da zlo2enia:

a./oSwiadczenia o spelnianiu warunk6w ldziaLu w postgpowaniu wedlug wzoru

stanowiqcego Zat4cznik nr 2 do SIWZ.



6.3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postqpowania o

udzielenie zam6wienia wykonawc6w, o kt6rych mowa w art.24 ust.lpkt 13-23

oraz ust.5 Ustawy, Zamawiaj4cy 24da zlo2enia :

a/oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgpowania wg wzoru

stanowi4cego Zalqcznik nr 3 do SIWZ

T.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI4 ZAMAWIAJACEGO Z

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB

DOKUMENToWA TAKZE WSKAZANIE ()568 UPRAWNIONYCH DO

POROZUMIEWANIA SI4 Z WYKONAWCAMI

7.1. Osobami uprawnionymi ze strony Zarnawiaj4cego do kontaktu z Wykonawcami

s4:

w sprawach fbrmalnych
-Marek Stawski,e-mail: zamowienia@miastoogrodow'eu
w sprawach merytorycznych

"rgSC 
l-Muttyna Markowska, Katatzyrn N;uczyriska( WOMEX)

czg5i II- Ostar Adamus, Katanyna tr-uczyriska(WOMgX), Ztzanna Maciejak(Ars

Indepenedent), Izabela Olszowska(Silesian Jazz Festival)

cze36 III- Martyna Markowska, Barbara Kucia

7.2. Wszelk4 korespondencjq do Zamawiaj4c ego zwi1zan4 z niniejszym

postgpowaniem nale2y kierowa6 na adres:

kuto*i." Miasto Ogrod6w Instytucja Kultury im.Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Sl4skiego 2,

40-032 Katorvice,tel.32 6090300

e-mail: zamowienia@miasto-ogrodow.eu
godziny pracy - poniedzialek-pi4tek 8.00-15.00. . ^
i .2. oiiiuait nia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj.cy i
Wykonawcy przekazuj4 pisemnie lub drogq elektroniczn1' Je2eli dokumenty 

.

pnLiUury"uii"s4 O.og4'elekt.oniczn'ka1daze stron na 14danie drugiej potwierdza

fakt ich otrzyrnania.
7.4. Wyja5nienia dotycz4ce SIWZ dokonywane b9d4 w trybie i terminach okreSlonych

w art. 38 UstawY.

8. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
*yf.onu*.y pozostajq zwi4zani oferl4przez okres 30 dni od terminu skladania ofert.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

,9.1. Tre5d oferty musi odpowiadai treSci specyfikacji istotnych warunk6w

zam6wienia.
g.Z. Ofertg wraz z zalqcznikami sklada sig pod rygorem niewa2no$ci w formie

pisernnej, sporz 4dzon4 w jgzyku polskim pismem czytelnym'



9 .3. Zamawia.iqcy zaleca zloLenie oferty na zat4czonym formularzu ofefi
przetargowci, lub wg wzoru stanowi4cym Zalqcznlk nr I do SIWZ.
9.4.Dokumcnty mogq byi przedstawione w formie oryginal6w lub kopii
poSwiadczonych za zgodnoit, z oryginalem przez osobg uprawnion4 do
reprezentowania Wykonawcy. W przypadku skladania w formie kserokopii dokumentu
skladaj4cego sig z kilku stron, potwierdzenie zgodnoSci z oryginalem musi znajdowai
sig na kazdej stronie dokumentu. (Oferta oraz oiwiadczenie o spelnianiu warunkdw
udzialu w postgpowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu, musza byi przedstawione y
orveinale.)

9.5 , Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane.
9.6. Poprawki w ofercie musz4 by6 naniesione czytelnie i opatrzone podpisem osoby
podpisuj4cej ofertg.
9.7.Kuzdy Wykonawca m oile zloLyc ofertg na jednq lub wigcej czg$ci zam6wienia.
9.8. Koszty zwi1zane z przygotowaniem i zlo2eniem oferty ponosi Wykonawca,
niezale2nie od wyniku postgpowania. Zamawiaj1cy nie przewiduje zwrotu koszt6w
udziafu w postgpowaniu.
10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA OFERT
10.1. Oferty nale2y sklada6 w terminie do dnia 15.02.2017 r. do godziny 10.00 w
siedzibie Zamawiaj1cego -pok6j 403(sekretariat) w Katowicach Plac Sejmu
sl4sKlego l.
10.2. Ofertl'. kt6re wptyn4 po terrninie okredlonym w pkt 10.1. zostan4 zwr6cone
wykonarvcom.
10.3. Oferty nale2y zlo2y( w zamknigtym, nieprzejrzystym opakowaniu,
zaadresowzrnl,nr do
Zamawiajqcego i oznaczonym napisem,,PRZETARG NA USLUGI
HOTELARSKIE" nie otwiera( przed 15.02.2017 r. godz. 10.15 ".
10.4 Przed uplywern terminu do skladania ofert Wykonawca moze wprowadzii
zmiany do treSci zloZonej oferty lub ofertg wycofai. W tym celu Wykonawca
powinien przeslai do Zamawiaj4cego pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian
lub wycofaniu oferty. Zmiany te musz4 zostai przygotowane i oznaczone tak jak
oferta, dodatkorvo opakowanie zewngtrzne winno byi opatrzone dopiskiem
..PMETARG - ZMIANA" IUb..PRZETARG - WYCOFANIE".
1I. MIEJSCO ORAZ TERMIN OTWARCIAOFERT ORAZ INNE
POSTANOWIENIA
11.1. Otwarcie zlolonych ofertjestjawne i nastqpi w dniu 15.02.2017 r. o godzinie
10.15 w siedzibie Zamawiaj4cego w pokoju nr 20.

11.2. Na kaZda czeSc zam6wienia naleZy zlo2vi oddzieln4 oferte(we zalacznika ff l)
1 1 .3. Bezpo(rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj4cy podaje kwotg, jak4 zamierza
przeznaczy t na sfi nansowanie zam6wienia.
I 1 .4. Po otri'arciu ofert Zamawiai4cy podaje nazwg (firmg) oraz adres Wykonawcy,
kt6rego ofertajest otwierana a takZe informacje dotycz4ce ceny
I 1.4. Oferty zostan4 sprawdzone czy zostaly sporz4dzone zgodnie z przepisami
ustawowynri, a nastgpnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w
SIWZ.
11.5. W tokLr dokonywania badania i oceny ofert Zamawiaj4cy mo2e 24dai udzielenia

$



przez Wykonawc6w wyjaSnieri dotycz4cych treSci zloZonych przez nich ofert.
11.6. Zamawial4cy w oparciu o art.87 ust. 2 Ustawy, poprawi w tekScie oczywiste
omylki pisarskie oraz omylki rachunkowe w obliczeniu ceny niezwlocznie
zawiadamiajqc o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala poprawiona.
Ll.7. Zamawiaj4cy odrzuca ofertg w przypadkach okreSlonych w art. 89 ust.l pkt
1,2,6,7 i 8 Ustawy.
11.8. Zamawialqcy uniewaznia postgpowanie w oparciu o art.93 ust.l pkt.1,4,5,6 i 7.
12. OPIS SPOSOBU OBLICZANIACENY
12.1. Cena oferry za rcalizacjQ przedmiotu zam6wienia musi byi podana w PLN i
za'wiera( obowiqzuj4cy podatek od towar6w i uslug.
l2.2.Cena brutto bgdzie brana pod uwagQ przez Zamawiajqcego w trakcie wyboru
najkorzystniejs zej oferty.
I2.3 . Cena ofertowa musi uwzglgdniai wszystkie uslugi wymienione w opisie
przedmiotu zam6wienia oraz wszystkie koszty zwi4zane z realizacj4 zam6wienia.
12.4 Zamawiaj4cy zastrzega sobie korektg wynagrodzenia, w trakcie realizacji umowy,
dotycz4ce w szczeg6lnoSci zmiang zakresu usfug, czy te2 usfugi niewykonane(bior4c
za podstawg korekty ceny jednostkowe zawafie w formularzu oferty).
13. OPrS KRYTERIOW KToRYMI ZAMAWIAJACYB4DZIE SI4
KIEROWAL PRZY WYBORZE OFERTY. WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA
TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU OCENY OFERT
13. 1 . Wyb6r oferty dokonany zostanie na podstawie jednego kryterium:
Cena-,,C"( 100%)
Punkty za kryterium ,,cena" zostan4 obliczone wedlug nastgpujqcego wzoru:

C z oferty z najnizszq cenq
C: x l00pkt,

C z oferty badanei

Za ofertq najkorzystniej s zq zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwylsz4liczbE
punkt6w, rnaksyrnalnie I 00.
13.2. Zamawiajqcy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta spelnia wszystkie
wymagania ustawowe i SIWZ i uzyska najwy2sz4 liczbg punkt6w.

14, INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPEI-NIONB PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIB ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
14.1. Zgodnie zarl.92 Ustawy niezwlocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty
Zarnarviaj4cy porviadomi wykonawc6w, ktfirzy zlozyli oferty o wyborze
najkorzystniej szcj oferty oraz zamie6ci informacjg o wyborze najkorzystniejszej oferty
na stronie intemctowej(Biuletyn Infonnacji Publicznej) i na tablicy ogloszeri.
14.2. Podpisanie umowy nast4pi w terminie zgodnym z zapisami art.94 Ustawy PZP.

14.3. Jezcli Wykonawca, kt6rego oferta zostala wybrana, uchyla sig od zawarcia
umo\\'y w sprarvie zam6wienia publicznego, Zamawiaj4cy mo2e wybrai ofertg
najkorzl,stniejsz4 spo6r6d pozostalych ofert.
15. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA

A



WPROWADZONE DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE
ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO
I 5 . I . Z Wykonarvc4, kt6rego oferta zostanie luzsrana przez Zamawiaj 4cego za ofertg
najkorzystniejszq zostanie podpisana umowa w sprawie zam6wienia publicmego.
Szczeg6lowe warunki umowy okre5la wz6r umowy stanowi4cy Zal4cmik nr 4 do
SIWZ.
16. SRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJACE WYKONAWCOM W
TOKU POST4I'OWANIA O IJDZIELENIE ZAM6WIENIA
16.1. Wykonawcom nie przysluguje odwolanie.
17. SPIS ZALACZNIKOW
Zalqcznik nr 1 Formularz oferty przetargowej
Zal4cznik nr 2 O5wiadczenia o spelnianiu warunk6w udziafu w postgpowaniu
Zat4cznik nr 3 OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Zal4cznik nr 4 Wz6r umowy
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Zal4czniknr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE

o SPEf-NIANIU WARUNK6W UOZI.AI-,U W POSTDPOWANIU

Nazwa Wykonarvcy:

Adres Wykonarvcy:

Przystgpui4c do postgpowania o udzielenie zam6wienia prowadzonego zgodnie z

procedur4 z art.l38o ustawy Prawo zam6wieri publicznych na: Uslugi hotelarskie-
oSwiadczamy,ze

a) posiadamy kornpetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreSlonej dzialalnosci

zawodowej, o ilc to wynika z odrgbnych przepis6q

b) znajdujemy sig w sytuacji sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zapewniaj4cej

wykonanie zamowienia

c) posiadamy zclolnoSci techniczne lub zawodowe zapewniajqce wykonanie zam6wienia

(miejscowosd i data) (podpis i pieczgd osoby/ os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



Zalacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZNNIA Z POSTEPOWANIA O
T]DZIELENIE ZAM6WIENIA

Nazwa Wvkonawcv:

Adres Wvkonar'vcv:

PrzystgpulEc do postgpowania o udzielenie zam6wienia prowadzonego zgodnie z
procedur4 z art.l380 ustawy Prawo zam6wief publicznych na: Uslugi hotelarskie-
ofwiadczamy,2e nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art.24 ust,lpkt 13-23 oraz ust.5
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zarn6wiei publicznych

(miejscowosd i data) (podpis i pieczgC osoby/ os6b uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)



Zalqcznik nr 4 do SIWZ

UMOWAm """"" """:"
zawarta w Katowicach w dniu 2017 roku pomtgozyl

Katowice Miasto Ogrodtiw Instytucja Slltlw im' Krystyny - 
Bochenek z 

'siedzibq 
w

Katowicach, plac Sejmu Slq"ki"g" i-;0'- Ofi 
'.uto*1.., 

wpiJan''rn do rejestru instytucji kultury

prowadzonego prre, Wyd"lut tiiffi Urzgd! Miasta Katowice p'od * RIK'K-"e/I(MO-IK/16/16'

posiadaj4cym numer nncON'lOSOSa+O+ oraz NIP: SSc-zl -eZ-cet ' zwanym dalej

Zamawiajqcym, reprezentowanym przez:

Piotra Zaczkowskiego - DYrektora

zwanym w dalszej czgSci umowy Wykonawc4

Preambula

W wyniku przeprowadzenia postqpowania o udzielenie zam6wienia

;il#;;i;;;lu'a , u't r:ao usLwv Prawo zam6wieri publicznvch

iwarta zistaNa tJmowa nastgpui4cej tre6ci:

$l

Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug hotelarskich wraz ze Sniadaniem na

potrzeby Katowice Miasto Ogrod6w Instytucja Kultury im' Krystyny Bochenek w 2017 r'

Wvkonawca w ramach przedmiotu zam6wienia zobowiazany iest do zapewnienia pokoi

hoielowvch(wra, t. stua*i-uioiJ * lokuti'utju"h 
. 
oraz ltodciach i terminach okre5lonych w

Specyfi kacji istotnych warunk6w zam6wienta w czqscl' """ "' "" "

s2

l.Za wykonanie przedmiotu zam6wienia Wykonawcy przysluguje rynagrodzenie w

kwocie..................... zt urutto illo;;-' ' .-. " """-";' okt"slone w ofercie Wykonawcy'

2. OstatecznawysokoSc *d;;;;; u"utonu b9dzie w oparciu o faktyczne iloSci nocleg6w i

Swiadczonych uslug, ustaloneTa;-J*#;;l"anft*o*v"tt 'ar'vartrch 
w f11n{arzu ofertv'

3. Zaplara wynagrodzenia 'u fiton*a u'iugg nast4pi nrze]91e3 
'w' 

terml1l,la dni od

dostmczenia prawidlowej f#;ry VAi'ilac^itiiem ao iatturv VAI bgdzie zawsze informacja o

ilo6ci i terminach nocleg6w
4.Zamaitaj4cy nie pokrywa koszt6w z !'tulu ustug dodatkowych' kt6re obci4zaj4 godci

korzystaj 4iych z pokoi hotelowych'

publicmego Prowadzonego
z dnia 29 stYcznia 2004r' -



$3

wykonawca oSwiadcza, 2e hotel spelnia wymagania okreilone w Rozporz4dzeniu Ministra

Gospodarki i pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r., w sprawie obiekt6w hotelarskich i innych obiekt6w

w kiorych s4 swiadczone uslugi hotelarskie (Dz.u m 22 a 2006 t. poz.l69 wraz z p6in.zm.), a

wykonawca posiada wszystkie niezbgdne uprawnienia wymagane do prowadzenia dzialalnosci w

zakresie zwi4z,anym z realizacj4 umowy.

$4

w przrrpadku nie wykonania lub niezgodnego z zapisami umowy wykonania zam6wienia -

Zanaiaj4cy mo2e odst4pi6 od umowy i obciqly6 Wykonawca kar4 umown4 w wysoko6ci 20%

nale2nego wynagrodzenie okre6lonego w $ 2 pkt.l .

$s

w razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznodci powoduj4cej, 2e wykonanie umowy

nie lezy winteiesie publicznym, czego nie mo2na bylo przewidzied w chwili zawarcia

umowy, Zamawi ajqcy mo2e odsqpid od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomodci o

po*"yity"nokolicznoSciach. W talim pr4padku Wykonawca moae 24da( jedynie wynagrodzenia

naleZnego mu z tytufu wykonania czgSci umowy.

$6

l.W sprawach nieunormowanych w niniejszej umowie stosuje sig przepisy Kodeksu,cr'vilnego'

2.Spory, kt6re mog4 powsta6 miedzy Zaniwiaj4c'n a Wykonawc4 podczas realizacji niniejszej

u,,i*V'strony t giq'zalatwtaly polubownie. W przeciwnym wypadku spory wynikajqce z niniejszej

umowy b9d4 ioz stzygane pruez s4d wla6ciwy miejscowo dla Zamawiaj4cego'

3.Umowa zostalu rpii^u w trzecl jednobrzmi4cych egzemplanach- 2 dla Zamawiaj4cego, 1 dla

Wykonawcy


