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Przetarg na usługi społeczne
o wartości poniżej 750.000 EURO
pt.:
USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA
nr sprawy WNP/120/US/2019
I.
1.

TERMINY:
Ogłoszenie zamieszczono:
1.1 W siedzibie Zamawiającego w dniu 19 lutego 2019r.
1.2 Na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 19 lutego 2019r.
2. Termin i miejsce składania ofert:
Termin i miejsce składania ofert:
27 lutego 2019r. do godz. 11.00 –
w siedzibie Zamawiającego ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Kancelaria Jawna
budynek nr 7 – pokój nr 0.07 (parter).
3. Termin i miejsce otwarcia ofert :
Termin otwarcia ofert: 27 lutego 2019r. o godz. 11.30 – w siedzibie Zamawiającego
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, budynek nr 7 – pokój nr 2.13 (II piętro).
Ogłoszenie z załącznikami w formie drukowanej do wglądu nieodpłatnie w siedzibie
Zamawiającego (bud. 7, pok. 2.19). Ogłoszenie w formie elektronicznej dostępne na stronie
internetowej Zamawiającego https://www.awl.edu.pl/bip
II.
INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.
Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
reprezentowana przez Rektora - Komendanta
adres:
51-147 Wrocław
ul. Czajkowskiego 109
Faks: 261-658-425
https://www.awl.edu.pl/bip
NIP 896 – 10 – 00 – 117, REGON: 930388062.
Osoba do kontaktów z Wykonawcami:
Szymon KUŁAGA- fax. 261-658-425; tel.: 261-658-666;
e-mail: szymon.kulaga@awl.edu.pl
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Zamówienie udzielono zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).
2.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie art. 138o ust. 1
oraz 138 h ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą Pzp” dla
zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
3.
Niniejsze zamówienie jest częścią zamówienia udzielanego w częściach, którego
wartość szacunkowa ustalona została poniżej 750.000,00 euro.
4. Podstawą prawną opracowania ogłoszenia zwanego dalej OGŁOSZENIEM lub SIWZ
jest:
4.1. Ustawa Pzp;
4.2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania
wartości zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2477);
4.3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 1128);

III.
1.
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4.4. Rozporządzenie 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);
4.5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 459
z późn. zm.);
4.6. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U.
z 2016 r., poz. 1822 z późn. zm.);
4.7. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.
U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.);
4.8. Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z
2017 r., poz. 1830);
4.9. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764).;)
IV.
1.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Przedmiot zamówienia
CPV zamówienia:
Przedmiot główny – |_5_|_5_|_1_|_1_|_0_|_0_|_0_|_0_|-|_4_| - Hotelarskie usługi
noclegowe.
1.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług noclegowych bez wyżywienia dla
słuchaczy Akademii Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki w
zakresie i na warunkach określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.
1.2 Zakres przedmiotowy zamówienia określono w szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia oddzielnie dla każdej z części zamówienia.
1.3 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może
złożyć ofertę na dowolną liczbę części. Zamówienie podzielone jest na 3 części i
obejmuje:
1) Część I – świadczenie usługi noclegowej bez wyżywienia, dla 8 osób w pokojach
jedno lub wieloosobowych i 2 osób w pokojach jednoosobowych,
w miejscowości Leźnica Wielka w dniach 04.03-06.03.2019 r. – 2 noclegi (+/- 5
nocleg); ostateczny termin i liczba dni może ulec zmianie (+/- 2 dzień).
2)

Część II – świadczenie usługi noclegowej bez wyżywienia, dla 30 osób w pokojach
jedno lub wieloosobowych i 2 osób w pokojach jednoosobowych,
w miejscowości Leźnica Wielka w dniach 26.08-13.09.2019 r.– 18 noclegów (+/- 5
nocleg), ostateczny termin i liczba dni może ulec zmianie (+/- 2 dzień) i zostanie
określona 5 dni przed realizacją usługi.

Część III – świadczenie usługi noclegowej bez wyżywienia, dla 55 osób w pokojach
jedno lub wieloosobowych i 2 osób w pokojach jednoosobowych,
w miejscowości Leźnica Wielka w dniach 09.09-04.10.2019 r.– 25 noclegów (+/- 5
nocleg), ostateczny termin i liczba dni może ulec zmianie (+/- 2 dzień) i zostanie
określona 5 dni przed realizacją usługi.
1.4 Oferta Wykonawcy w danej części musi być kompletna, tzn. musi zawierać wycenę
całości kosztów tj. wszystkich czynności objętych opisem przedmiotu zamówienia.
Nieuwzględnienie chociażby jednej z zamawianych pozycji w danej części, spowoduje
odrzucenie oferty w tej części jako niezgodnej z treścią ogłoszenia.
2. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia na umowę o pracę przez Wykonawcę
świadczącego usługę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67
ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
3)
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5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być dla niego
istotne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Zamawiający nie przewiduje zwrotu
kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia przez Wykonawcę wykonania części
lub całości zamówienia podwykonawcom. Wykonawca musi wykonać zamówienie siłami
własnymi.
7. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym będą dokonywane w złotych
polskich.
8. Zamawiający nie przewiduje w trakcie realizacji zamówienia udzielania zaliczek.
9. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach
opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do ogłoszenia.
10. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Oferty, której treść pozwoli Zamawiającemu
na jej zweryfikowanie pod względem jej zgodności z treścią ogłoszenia. Treść Oferty
Wykonawcy musi odpowiadać treści ogłoszenia.
11. Zamawiający przewiduje dla każdej z części, w trakcie realizacji zamówienia opcję
polegającą na zmianie ilości noclegów dla osób w pokojach jedno lub wieloosobowych w
zakresie maksymalnie 5 osób oraz terminu realizacji usługi w zakresie maksymalnie 2
dni. Opcja będzie zmieniała wartość zamówienia o wartość stanowiącą iloczyn ilości
osobo/dni i ceny jednostkowej podanej przez Wykonawcę w ofercie dla zamówienia
podstawowego. Maksymalna wartość opcji w danej części nie może przekroczyć wartości
1.000,00 zł brutto.
V.
MODYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia.
Wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia powinien wpłynąć do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania
ofert tj. do dnia 25 lutego 2019 r.
2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego, na której udostępnione jest ogłoszenie.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę
treści Zamawiający udostępni na stronie internetowej.
VI.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
1. Termin realizacji zamówienia: przedmiot zamówienia musi być zrealizowany
w terminach podanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia - każda z
części zamówieni ma indywidualny termin realizacji.
2. Zamawiający planuje podpisanie umowy w terminie związania ofertą.
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu z powodu okoliczności określonych w art. 24 ust. 1 pkt
12-23 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, 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 lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy,
który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
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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 ;
1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego
warunku w tym zakresie;.
b)
sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
c)
zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający nie wyznacza
szczegółowego warunku w tym zakresie;
VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK
PODSTAW WYKLUCZENIA.
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1.1 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, w zakresie wskazanym
w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Informacje zawarte w załączniku będą
stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału
w postępowaniu.
1.2 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
lub wskazania dostępności ww. dokumentów w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych
- wówczas Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę dokumenty.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1, składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak
podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak
podstaw do wykluczenia.
3. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1
niniejszego rozdziału, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o
których mowa w ogłoszeniu, 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.
4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej 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.
5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszenia na stronie internetowej
informacji, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 ustawy Pzp. (wzór stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia). Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o
udzielenie zamówienia.
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INNE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZEZ
ZAMAWIAJĄCEGO, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY.
Oferta - formularz ofertowy przygotowany na podstawie wzoru przedstawionego przez
Zamawiającego– załącznik A.
Pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z
właściwego rejestru). Jeżeli umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika wprost z
dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć
oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza, kopię
umocowania wystawionego na reprezentanta Wykonawcy przez osoby do tego
upełnomocnione.
jeżeli dotyczy - Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie zgodnie z Ustawą Pzp.
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
Informacji oraz wyjaśnień związanych z przetargiem udziela upoważniony przedstawiciel
Zamawiającego: Szymon KUŁAGA, fax. 261-658-425; tel. 261-658-666.
Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawca może przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem
oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdz. VIII niniejszego
ogłoszenia (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania,) dla których
prawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną.
W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca powinien posługiwać się
numerem sprawy określonym w ogłoszeniu.
Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie powinny być składane na adres siedziby Zamawiającego.
Zawiadomienia, wyjaśnienia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą
elektroniczną
powinny
być
kierowane
na
adres
e-mail:
szymon.kulaga@awl.edu.pl lub faksem na nr 261 568 425.
Zamawiający informuje, że nie zezwala na jakikolwiek inny kontakt, zarówno z
Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami –
niż wskazany w niniejszym rozdziale. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował
na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub
osobisty w swojej siedzibie.

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia wadium.
XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w danej części postępowania. Złożenie
większej liczby ofert w danej części spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych
przez Wykonawcę w tej części.
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Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu
nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów, wszelkie pisma
sporządzone w językach obcych muszą być przetłumaczone na język polski,
a tłumaczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Podczas oceny
ofert Zamawiający będzie opierał się na tekście przetłumaczonym.
3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, stosowne pełnomocnictwo powinno być załączone w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
4. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia. Zamawiający zaleca
wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się w ofercie
złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one
zawierały treść wymaganą przez Zamawiającego.
5. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Powyższe
zalecenie ma charakter porządkowy.
7. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany
wpisywanej przez siebie treści muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e)
ofertę.
8. Strony oferty powinny być umieszczone w skoroszycie, segregatorze lub zbindowane.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe
zdekompletowanie.
9. Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia Wykonawcy, muszą być
podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
10. Zamawiający uznaje, że podpisem jest: złożony własnoręcznie znak,
z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego, a jeżeli ten znak jest
nieczytelny lub nie zawiera pełnego imienia i nazwiska, to znak musi być uzupełniony
napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko
podpisującego.
11. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, są oni zobowiązani do przedłożenia umowy regulującej ich współpracę,
najpóźniej w dniu podpisania umowy z Zamawiającym.
12. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie zaadresowanej do
Zamawiającego, opatrzonej dopiskiem:
2.

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ W M. LEŹNICA WIELKA
nr sprawy WNP/120/US/2019
nie otwierać do dnia 27 lutego 2019r. do godziny 11.30 ”
Na kopercie należy umieścić w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, nazwę
Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi).
13. Zamawiający informuje, iż 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, jeśli wykonawca w terminie składania ofert
zastrzegł, ze nie mogą one być udostępnione i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
14. 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
8
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przedsiębiorstwa oznaczać będzie, ze wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w
trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
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.
Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego 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 jak tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
w sytuacji, kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o
wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj.
w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA” wraz z dokumentami
potwierdzającymi umocowanie osób podpisujących zmiany w ofercie do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną
otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu
poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składana ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad
jak wprowadzenie zmian i poprawek, z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofanych nie będą otwierane.
Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp).

XIV. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE
(KONSORCJA/SPÓŁKI CYWILNE).
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (podmioty
te występujące wspólnie zwane są dalej konsorcjami. Wymagania określone
w stosunku do konsorcjum dotyczą również spółek cywilnych).
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo, dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i zawarcia umowy
w sprawie nr WNP/120/US/2019. Pełnomocnictwo musi być załączone w oryginale i
podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych, przedstawicieli
Wykonawców lub w formie aktu notarialnego, albo notarialnie potwierdzonej kopii.
Spółka cywilna załącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika
ww. pełnomocnictwo np. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki
cywilnej lub uchwałę.
4. Konsorcjum dołącza ww. pełnomocnictwo lub poświadczoną za zgodność z oryginałem
kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której wynika ustanowione
pełnomocnictwo.

9

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego

WNP/120/US/2019

5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców,
o których mowa w ust. 1.
6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie
lub nienależyte wykonanie zamówienia.
7. W przypadku oferty złożonej przez konsorcjum musi ona spełniać następujące dodatkowe
wymogi:
7.1. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich
Wykonawców występujących wspólnie;
7.2. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna
dla wszystkich podmiotów składających ofertę;
7.3. Pełnomocnictwo dla reprezentowania konsorcjum musi w swej treści zawierać
wskazanie niniejszego postępowania;
7.4. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu
i na rzecz każdego i wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę;
7.5. Realizacja całości kontraktu, łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie
przez pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
8. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 7 zostanie wybrana, Zamawiający
może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy
regulującej współpracę tych Wykonawców.
XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019r. do godz.
11.00 w siedzibie Zamawiającego, w Kancelarii Jawnej – budynek nr 7 – pokój nr 0.07
(parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław.
2. Oferty można przesyłać pocztą lub za pomocą posłańca, przy czym za termin złożenia
oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostaną
zwrócone Wykonawcom, na zasadach określonych w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Doręczenie ofert do innego miejsca niż wskazane powyżej, nie jest równoznaczne ze
złożeniem oferty w sposób skuteczny.
5. Zawiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być dostarczone do Kancelarii
Jawnej – budynek nr 7 – pokój nr 0.07 (parter), ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 lutego 2019r. do godz. 11.00, a koperta
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami
„ZMIANA” lub
„WYCOFANIE”.
6. Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert.
7. Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu: 27 lutego 2019r. o godz. 11.30 – w siedzibie
Zamawiającego budynek nr 7 – pokój nr 2.13 (II piętro) ul. Czajkowskiego 109, 51-147
Wrocław.
8. Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.
9. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej
https://www.awl.edu.pl/bip informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
w ofertach.
UWAGA!!! Kancelaria Jawna znajduje się na terenie, gdzie obowiązuje system
przepustek wydawanych przy wejściu, po okazaniu dowodu tożsamości. Składając
ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki. Za moment wpłynięcia
oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w kancelarii jawnej.
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XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.
1. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN).
2. Nie przewiduje się waloryzacji ceny.
3. Cena jednostkowa netto (cena 1 noclegu – cena jednego noclegu dla jednej osoby )
podana w zestawieniu asortymentowo-wartościowym, będzie ceną ryczałtową i musi
uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia tj. obejmować pełny
zakres czynności określonych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, bez
względu na liczbę osób przewidzianych w danym czasie do realizacji zamówienia.
4. Cena jednostkowa wyżywienia (jeśli jest wymagane zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia) – cena całodziennego wyżywienia dla jednej osoby, podana w zestawieniu
asortymentowo-wartościowym, będzie ceną ryczałtową i musi uwzględniać wszystkie
koszty związane z realizacją zamówienia.
5. Sposób obliczenia wartości cenowych w pozycjach asortymentowych: wartość netto =
cena jednostkowa 1 noclegu/1 całodziennego wyżywienia netto x liczba
noclegów/wyżywienia (jeśli dotyczy) w okresie obowiązywania umowy x liczba osób;
kwota podatku VAT = wartość netto x stawka % VAT; wartość brutto = wartość netto +
kwota podatku VAT.
6. Cena oferty netto/brutto stanowi sumę wyliczonych w powyższy sposób wartości
netto/brutto poszczególnych pozycji asortymentowych. Jeżeli cena nie zostanie obliczona
w powyższy sposób Zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę jednostkową
netto i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile
Wykonawca podał prawidłową liczbę dni oraz osób (zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia dla danej części) i stawkę podatku VAT.
7. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień
złożenia oferty. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy.
8. Przy wyliczaniu wartości cen poszczególnych elementów należy ograniczyć się do dwóch
miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. Jeżeli parametr miejsca setnego
jest poniżej 5, to parametr dziesiętny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca setnego
jest 5 i powyżej to parametr dziesiętny zaokrągla się w górę.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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.
10. Cena brutto oferty w danej części zamówienia będzie stanowiła maksymalną wartość
umowy w tej części.
11. Nieoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może
być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.
OPIS KRYTERIÓW, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA I SPOSOBU
OCENY OFERT
1. Stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę
oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium.
2. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
3. Oferty zostaną poddane ocenie w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
XVII.

l.p.

Kryterium

Znaczenie

Maksymalna ilość punktów jakie
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procentowe
kryterium
1)

Cena brutto (C)

2)

Funkcjonalność (F)

3)

Odległość bazy noclegowej od
miejsca szkolenia (J)

może otrzymać oferta za dane
kryterium

60 %
30%

100 punktów
30 punktów

10%

10 punktów

Ad. 1) Zasady oceny Kryterium „Cena brutto” (C) 60% – będzie rozpatrywane na podstawie
ceny brutto, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty.
W przypadku kryterium „Cena brutto” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (C) =

C min
• Max (C)
Ci

gdzie:
Pi (C)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium "Cena brutto"

Cmin

najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert

Ci

cena oferty "i"

Max (C)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium
"Cena brutto"

Ad. 2) Zasady oceny Kryterium „Funkcjonalność” (F) 30% – oferta w danej części może
otrzymać maksymalnie 30,00 pkt w kryterium. Zamawiający oceni spełnianie tego
kryterium na podstawie złożonego przez Wykonawcę na formularzu ofertowym
oświadczenia o:
a) Możliwość zakwaterowania stanów osobowych AWL 24h /7 dni w tygodniu - 10 pkt
b) Zaoferowanie pokojów jednoosobowych wyposażone w zaplecze sanitarne- 10 pkt
c) Zaoferowanie pokojów wieloosobowych wyposażone w zaplecze sanitarne- 10 pkt
Ad. 3) Zasady oceny Kryterium „Odległość bazy noclegowej” (J) 10% – będzie rozpatrywane
na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie odległości oferowanej bazy noclegowej od
miejsca szkolenia stanów osobowych AWL – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 469 i ul.
Opole (przy Parafii św. Jakuba Apostoła). Zamawiający skontroluje dane podane przez
Wykonawcę w odniesieniu do najkrótszej drogi publicznej i podanej przez Wykonawcę w
ofercie lokalizacji bazy noclegowej. Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania bazy
noclegowej w odległości nie większej niż 10 km. W przypadku zaoferowania bazy
noclegowej w odległości powyżej 10 km, Zamawiający uzna ofertę za niezgodna z treścią
siwz i ofertę odrzuci.
W przypadku kryterium „Odległość bazy noclegowej” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch
miejsc po przecinku liczbę punktów wynikającą z działania:
Pi (J) = J min/Ji • Max (J)
gdzie:
Pi (J)

liczba punktów, jakie otrzyma oferta "i" za kryterium " Odległość bazy
noclegowej "

Jmin

najmniejsza odległość spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
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Ji

odległość oferty "i"

Max (J)

maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium "
Odległość bazy noclegowej "

4. Ostateczna ocena punktowa oferty
Ocena punktowa oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą
wynikającą ze sumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta oferta za poszczególne
kryteria:
Pi = Σ Pi (X)
gdzie :
Pi
ocena punktowa oferty "i";
Σ Pi (X) suma ilości punktów jakie otrzyma oferta "i" za poszczególne kryteria.
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli
zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, zamawiający wezwie
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
Zamawiającego ofert dodatkowych.
6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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.
XVIII. OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ
1. Jeżeli zaoferowana cena, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie
w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do
możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi
przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwraca się
o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny mających
wpływ na jej wysokość, zgodnie z art. 90 ustawy Pzp.
2. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na
wykonawcy.
3. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera
rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
XIX PODSTAWY ODRZUCENIA OFERTY:
1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a) jest niezgodna z ustawą Pzp, w zakresie przepisów przytoczonych w ogłoszeniu;
b) jej treść nie odpowiada treści niniejszego Ogłoszenia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2
pkt 3 ustawy Pzp;
c) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia;
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e) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;
h) Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2, na przedłużenie
terminu związania ofertą;
i) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
XX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY BYĆ
DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
1. Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem do
zawarcia umowy.
2. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, będzie się uchylał się od zawarcia umowy,
Zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału
w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych
ofert.
3. Przez uchylenie się od podpisania umowy, Zamawiający rozumie między innymi
niepodpisanie umowy w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty
najkorzystniejszej.
4. Zamawiający informuje, że unieważni postępowanie w części I, jeżeli termin
podpisania umowy przy zachowaniu terminów określonych w ogłoszeniu i Ustawie
Pzp uniemożliwi realizację przedmiotu zamówienia w podanym w ogłoszeniu
terminie – podstawa art. 93 ust 1 pkt 7) ustawy Pzp.
XXI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO
WYKONANIA UMOWY.
Zamawiający odstępuje od wymogu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
XXII. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH ZMIAN W UMOWIE.
1. Istotne postanowienia umowne - Wzór umowy, stanowi załącznik B do niniejszej SIWZ.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w granicach unormowania zawartego
w art. 144 ustawy Pzp, w szczególności: w przypadku ustawowej zmiany stawek
podatkowych (VAT) w okresie obowiązywania umowy, strony dopuszczają możliwość
zmiany stawek podatkowych obowiązujących w umowie zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
XXIII. INFORMACJE O PODWYKONAWCACH
Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę całości
zamówienia.
XXIV. KLAUZULA INFORMACYJNA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH
OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), informujemy, że
Administratorem Danych Osobowych jest:
1. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław,
ul. Czajkowskiego 109 Dział zamówień publicznych i Komisja Przetargowa
powołana do przedmiotowego postępowania.
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2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrona Danych
nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się
skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@awl.edu.pl.
3. Dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa w celach:
a) wykonywania czynności związanych z procedurami udzielania zamówień
publicznych zgodnie z ustawą Pzp,
b) podpisania i realizacji umowy,
c) dla celów statutowych, statystycznych i archiwalnych w związku z
wypełnieniem obowiązków wynikających z Ustawy Pzp;
4. Podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w ofercie jest zgoda
Wykonawcy na przetwarzanie tych danych, określona w treści oferty;
5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem przypadków
przewidzianych przepisami prawa, w szczególności ustawy Pzp, ustawy o dostępie do
informacji publicznej;
6. Dane osobowe zawarte w ofercie lub w załącznikach do niej będą przetwarzane i
przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia.
7. W przypadku zawarcia umowy o zamówienie publiczne, dane osobowe zawarte w
umowie będą przechowywane i przetwarzane przez okres 10 lat od zakończenia
okresu udzielonej gwarancji jakości i rękojmi za wady.
8. Wykonawca posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie zaznaczając, że wszystkie operacje przetwarzania danych oparte
na tej zgodzie, które miały miejsce przed wycofaniem zgody pozostają legalne i nie są
dalej przetwarzane. Jeżeli nie ma innej zgodnej z prawem podstawy uzasadniającej ich
dalszego przetwarzania lub archiwizowania to dane te zostaną usunięte lub
zanonimizowane;
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji czynności
wynikających z ustawy Pzp.
10. Wykonawca lub osoby których dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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;
11. Dane osobowe Wykonawcy, jak również osób wskazanych przez Wykonawcę w
formularzu oferty lub załącznikach do oferty, nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY.
W związku z podstawą prawną udzielanego postępowania (art. 138o ustawy Pzp)
w toczącym się postępowaniu mają zastosowania przepisy działu VI Pzp odpowiednio.
Dnia: 15 lutego 2019 r.
OPRACOWAŁ:
Szymon KUŁAGA
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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług noclegowych bez wyżywienia na potrzeby Akademii Wojsk
Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki podczas realizacji szkolenia podchorążych odbywającego się w m.
Leźnica Wielka
1) Zakwaterowanie odbywać się będzie w terminach:
a) Dla części I - 04-06.03.2019 r.
- 8 osób w pokojach jedno lub wieloosobowych
- 2 osoby w pokojach jednoosobowych
b) Dla części II - 26.08-13.09.2019 r. - 30 osób w pokojach jedno lub wieloosobowych
- 2 osoby w pokojach jednoosobowych
c) Dla części III - 09.09-04.10.2019 r.- 55 osób w pokojach jedno lub wieloosobowych
- 2 osoby w pokojach jednoosobowych
2) Ostateczny termin i liczba dni podana powyżej może ulec zmianie (+/- 2 dni) i zostanie określona 5 dni
przed realizacją usługi.
3) Ostateczna liczba osób podana powyżej może ulec zmianie (+/-5 osób) i zostanie określona 5 dni przed
realizacją usługi.
4) Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów wygenerowanych w trakcie pobytu w obiekcie
przez gości które nie są objęte przedmiotem zamówienia (np. kosztów wyżywienia, kosztów połączeń
telefonicznych, korzystania z usług dodatkowych). Ewentualne dodatkowe koszty uczestnicy szkolenia
ponosić będą indywidualnie.
5) Zamawiający dopuszcza wykonanie części zlecenia przez podwykonawcę
6) Zamawiający wymaga aby Wykonawca:
a) Zapewnił miejsca noclegowe w odległości od miejscowości Leźnica Wielka nie większa niż 10 km,
b) Zapewnił pojedyncze miejsca do spania w pokojach zgodnie z opisem w pkt 1,
c) W ofercie wskazał adres , stronę internetową miejsca noclegowego,
d) Zapewnił możliwość przechowania bagażu przez weekend,
e) Jeżeli część zamówienia będzie wykonywana przez podwykonawcę, wykonawca wskaże które
części zadania które będą wykonywane przez podwykonawcę, oraz poda nazwy firm
podwykonawców które będą brały udział w realizacji zamówienia
7) Sposób rozliczenia: faktura VAT za poszczególne usługi zgodną z ilością faktycznie wykorzystanych
noclegów.
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