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ZATWIERDZAM                             Poznań, dnia 08.03.2019 r. 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU    
NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI 

 
Świadczenie usług hotelarskich 

CPV  55100000-1 
 

o wartości zamówienia - poniżej równowartości kwoty 750 000 euro   
 
 

I. ZAMAWIAJĄCY 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 
Adres: 60-844 Poznań, ul. Kochanowskiego 2A,  
adres strony internetowej www. wielkopolska.policja.gov.pl;  
e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl 
tel. 61/84 127 43; fax. 61/84 127 44 
nr sprawy ZZZ-2380-15/2019 Zamówienia społeczne  - Usługi hotelarskie. 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne prowadzone na podstawie art. 138o pkt 1 - 4 ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej 
„uPzp”.  

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

III.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa hotelarska dotycząca zapewnienia zakwaterowania,  
wyżywienia oraz sali konferencyjnej dla grupy 30 policjantów w celu przeprowadzenia 2 turnusów  
7-dniowych w ramach szkolenia kondycyjno – wysokościowego w dniach 24.03.2019 r. – 
30.03.2019r. oraz 31.03.2019 r. – 06.04.2019 r.  

III.2 Szacunkowa wartość zamówienia wynosi  – 18 518,52 zł netto. 

III.3 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

III.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

III.5 Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i nie ustanowi dynamicznego systemu 
zakupów. 

III.6 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części 
zamówienia. 

III.7 Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia, o których mowa w art. 29 
ust. 4 ustawy. 

III.8 Zamawiający nie zamierza zawrzeć z  Wykonawcą umowy ramowej.  

III.9 Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi hotelarskie w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę na umowę o pracę pod rygorem 
kary, określonej w umowie. 

IV. WYMOGI DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUGI 

IV.1 Obiekt hotelowy winien być umiejscowiony w miejscowości Szklarska Poręba. 

IV.2 Pokoje, sala konferencyjna oraz restauracja muszą znajdować się w jednym budynku lub kilku 
budynkach obiektu, połączonych ze sobą ciągami komunikacyjnymi bez konieczności wychodzenia 
na zewnątrz budynków. 

IV.3 Wyłączność sali konferencyjnej na czas trwania szkolenia w dniach 24.03.2019 r. – 06.04.2019 r.  

IV.4 Sala konferencyjna (szkoleniowa) o powierzchni min. 50m2, stanowiąca wyodrębnione 
pomieszczenie w obiekcie, o wyłącznym przeznaczeniu na cele szkoleniowe. Sala musi zapewniać 
możliwość przeprowadzenia zajęć dla grupy minimum 15 osób, z zapewnieniem miejsc siedzących 
przy stołach. Sala wyposażona w sprawny sprzęt specjalistyczny do organizacji i przeprowadzenia 
zajęć dydaktycznych (w tym zajęć warsztatowych) w czasie szkolenia (m. in. projektor 
multimedialny, stoły i krzesła). 

IV.5 Bezpłatny i dozorowany parking samochodowy na minimum 5 samochodów osobowych/busów. 

IV.6 Swobodny i bezpłatny dostęp do infrastruktury obiektu przez uczestników szkolenia podczas ich 
pobytu w obiekcie. 
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IV.7 Stała opieka managera obiektu z organizatorem szkolenia podczas jego trwania. 

IV.8 Terminarz/Grafik pobytu: 

 
Lp. 
 

Kryteria Terminy turnusów Dzień I Dzień II-VI   Dzień VII 

 
  1. 
 

Liczba osób 
(30 osób) 

  15 
 

 24.03.2019 r. - 
30.03.2019 r. 

24.03.2019 r. 
 

25.03.-29.03.2019 r. 
 

30.03.2019 r. 
 

  15 
31.03.2019 r.- 

06.04.2019 r. 
31.03.2019 r. 

 
01.04.-05.04.2019 r. 06.04.2019 r. 

 
2. Przyjazd/Wyjazd - godz.18.00/20.00  do godz. 10.00 

3. Zakwaterowanie - 

 
1)  2 pokoje jedno- 

  osobowe lub do 
zamieszkania    
jednoosobowego 
 

2)  pozostałe pokoje 
2-3 osobowe 

 

 
 1)  2 pokoje jedno- 

  osobowe lub do 
zamieszkania    
jednoosobowego 
 

 2)  pozostałe pokoje 
2-3 osobowe 

 

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

4. Wyżywienie - 
Kolacja 
(godz. 20.00) 

 
 Śniadanie  
 (w godz. 7.30-8.30) 
 Obiad 
 ( w godz. 14.00-15.00) 
 Kolacja 
 (od godz. 19.00) 
 

Śniadanie  
(w godz. 7.30-8.30) 
 

5. 
Dzienny  
serwis kawowy 

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

 
 1 x serwis/bufet 
 kawowy (na bieżąco 
 uzgadniany  
 z Wykonawcą) 
 

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

6. Sala  
konferencyjna  

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

  
 na bieżąco uzgadniane  
 z Wykonawcą 
 

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

 
 

IV.9 Szczegółowy opis zakwaterowania (noclegów): 

IV.9.1 Obiekt musi zagwarantować miejsca noclegowe dla minimum 15 osób. 

IV.9.2 Obiekt musi dysponować pokojami co najmniej 2 – jednoosobowymi lub do zamieszkania 
jednoosobowego oraz 2 i 3 osobowymi, z uwzględnieniem płci uczestników szkolenia,  
z oddzielnymi łóżkami, z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym (WC, kabina prysznicowa, 
umywalka), z całodobowym dostępem do zimnej i ciepłej wody. 

IV.9.3 W pokojach powinny znajdować się co najmniej: stolik, szafa lub wieszak ścienny na odzież 
wierzchnią, oświetlenie górne, bezpośredni i łatwy dostęp do co najmniej jednego gniazdka 
elektrycznego. 

IV.10 Opis przykładowego wyżywienia:  

IV.10.1 Śniadanie (np. w formie szwedzkiego stołu):  

IV.10.1.1 jajka, jajecznica 

IV.10.1.2 grzane parówki lub kiełbasy, 

IV.10.1.3 sery ( np.  żółte, twarogi), 

IV.10.1.4 wyroby wędliniarskie (wieprzowe i drobiowe), 

IV.10.1.5 produkty mleczne (np. płatki z mlekiem), 

IV.10.1.6 warzywa surowe (np. pomidory, ogórki, sałaty),  

IV.10.1.7 pieczywo pszenne i żytnie (w tym np. bułki),  

IV.10.1.8 masło,   

IV.10.1.9 dżem,  

IV.10.1.10 kawa, herbata, cytryna, cukier, mleko do kawy, 

IV.10.1.11 dodatki (ketchup, musztarda, majonez). 
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IV.10.2 Obiad, który winien zawierać:   

IV.10.2.1 1 danie mięsne składające się z mięsa: wieprzowego, wołowego, drobiowego 
lub ryb, 

IV.10.2.2 1 rodzaj zupy, 

IV.10.2.3 dodatki do dań (np. ziemniaki, ryż, kasze, kluski), 

IV.10.2.4 warzywa gotowane lub surówka, 

IV.10.2.5 deser (np. ciasto, ciasteczka kruche, owoce, galaretka z owocami), 

IV.10.2.6 pakiet napojów (woda gazowana i niegazowana, kompot). 

IV.10.3 Kolacja dla osób zakwaterowanych (np. w formie szwedzkiego stołu), powinna się 
składać z: 

IV.10.3.1 1 danie na ciepło, 

IV.10.3.2 pieczywo pszenne i żytnie (w tym bułki), 

IV.10.3.3 wyroby wędliniarskie (wieprzowe i drobiowe), 

IV.10.3.4 masło, 

IV.10.3.5 sery (np. żółte, twarogi), 

IV.10.3.6 kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna,  

IV.10.3.7 pasty (np. rybne, mięsne lub jajeczne), 

IV.10.3.8 warzywa surowe (np. pomidory, ogórki, sałaty), 

IV.10.3.9 dodatki (ketchup, musztarda, majonez). 

IV.10.4 Serwis/bufet kawowy: w formie bufetu, składającego się z: 

IV.10.4.1 gorących i zimnych napojów (kawa, herbata, woda niegazowana i gazowana, 
soki),  

IV.10.4.2 ciastek,  

IV.10.4.3 mleka,  

IV.10.4.4 cukru,  

IV.10.4.5 cytryny, 

IV.10.4.6 przerwa kawowa: od II do V dnia szkolenia. 

IV.11 Wykonawca jest zobowiązany do: 

IV.11.1 używania wyłącznie produktów spełniających normy jakościowe produktów spożywczych, 
bezpiecznego przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych zgodnie  
z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1541 z późn. zm.), dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz 
charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników oraz do kontroli 
aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt  
z przygotowaniem i wydawaniem posiłków. 

IV.11.2 zapewnienia wyżywienia, posiadającego odpowiednio wysoką kaloryczność  
z możliwością indywidualnej diety. 

IV.12 Sala konferencyjna winna: 

IV.12.1 Zapewniać możliwość przeprowadzenia zajęć dydaktycznych dla minimum 15 osób,  
z zapewnieniem miejsc siedzących (dla uczestników i dla prowadzących zajęcia). 

IV.12.2 Posiadać oświetlenie górne i doświetlenie światłem naturalnym (okna) oraz posiadać 
sprawny system ogrzewania i być ogrzewana. 

IV.12.3 Posiadać dostęp do Internetu w formie bezpłatnego WiFi. 

IV.12.4 Posiadać wyposażenie w: 

IV.12.4.1 sprawny projektor multimedialny,  

IV.12.4.2 sprawny zestaw nagłaśniający sali, do wykorzystania przez prowadzących 
zajęcia, 

IV.12.4.3 rolety lub żaluzje (lub inny system) umożliwiający zaciemnienie sali, 

IV.12.4.4 stoły i krzesła z możliwością ich ustawienia w systemie podkowy lub klasy.  
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V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia  - od dnia 24.03.2019 r. do 30.03.2019 r. oraz od 31.03.2019 r. do 
06.04.2019 r. 

VI. OFERTA I INNE WYMAGANE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ 

Wykonawca przystępując do udziału w niniejszym postępowaniu jest zobowiązany złożyć nie później niż 
w dniu upływu terminu składania ofert, dokumenty i oświadczenia określone w pkt. VI.1 - IV. 4. 

VI.1 Wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego, o treści określonej w załączniku 1 do 
Ogłoszenia. Formularz musi być złożony w oryginale. 
UWAGA: formularz ofertowy nie podlega procedurze uzupełnienia i z tego względu 
wszystkie pozycje formularza ofertowego muszą być wypełnione pod rygorem 
odrzuceniem oferty. Formularz ofertowy winien zawierać istotne elementy będące 
przedmiotem przyszłej umowy tj. ceny oraz inne wymagane dane wskazane przez 
Zamawiającego w odpowiednich miejscach formularza ofertowego. 

VI.2 Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy lub wykonawców w przypadku, gdy ofertę 
podpisuje inna osoba niż wykonawca. Pełnomocnictwo winno być złożone w formie oryginału lub 
kopii potwierdzonej notarialnie. 

VI.3 Oświadczenie o treści określonej w załączniku nr 2 do Ogłoszenia, aktualne na dzień składania 
ofert, które stanowi wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu, które winno 
być złożone w formie oryginału. 

VI.4 Jeżeli w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca polega na zasobach innego 
podmiotu, zobowiązanie innego podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o którym mowa w pkt. VIII.14.2.1, o treści określonej  
w części nr 5 formularza ofertowego stanowiącego załączniku nr 1 do Ogłoszenia, które winno być 
złożone w formie oryginału.  

 
VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU  

VII.1 O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają 
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

VII.2 Zamawiający wykluczy każdego wykonawcę wobec, którego zachodzą podstawy wykluczenia 
określone w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz w ust. 5 uPzp. 
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Podstawa wykluczenia 
Dokumenty potwierdzające brak podstaw 

do wykluczenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 12 uPzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który nie wykazał spełniania 
warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał 
braku podstaw wykluczenia. 

VII.2.1 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 1 i 
pkt. 2 lit. a uPzp - Zamawiający wykluczy 
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. z 2018 r. 
poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 1263), 

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) 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej 
z podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy 
wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

VII.2.2 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 
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Art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzg. art. 24 ust. 1 pkt. 13 
oraz art. 24 ust. 7 pkt. 1 i pkt. 2 lit. a uPzp - 
Zamawiający wykluczy 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: 
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. z 2018 r. 
poz. 1600 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy 
z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 
2018 r. poz. 1263 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), 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z 
podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz 
jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 

się wyroku potwierdzającego zaistnienie podstawy 
wykluczenia określonej w lit. d, chyba, że w danym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

VII.2.3 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 
 

 

Art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 2 
lit.  b uPzp - Zamawiający wykluczy 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, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia lub 
od dnia w którym decyzja potwierdzająca 
zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się 
ostateczna. 

VII.2.4 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia  

Art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawcę, który w wyniku zamierzonego 
informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia 
działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził 
zamawiającego w błąd przy przedstawieniu warunki 
udziału w postępowaniu, lub który zataił te 
informacje lub nie jest w stanie przedstawić 
wymaganych dokumentów. 

VII.2.5 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - Zamawiający wykluczy 
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. 

VII.2.6 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 
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Art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 
uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który 
bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na 
czynności zamawiającego lub pozyskać informacje  
poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata 
od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 

VII.2.7 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - Zamawiający wykluczy 
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. 

VII.2.8 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art Art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 
3 uPzp - Zamawiający wykluczy 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, 

jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia 
zdarzenia będącego podstawą wykluczenia. 

VII.2.9 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 4 
uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę 
będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego 
sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 
października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 
groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703), jeżeli nie 
upłynął okres, na jaki został prawomocnie 
orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne. 

VII.2.10 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 5 
uPzp - Zamawiający wykluczy wykonawcę, wobec 
którego orzeczono tytułem środka 
zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia 
publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

VII.2.11 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia  

Art. 24 ust. 1 pkt. 23 uPzp - Zamawiający wykluczy 
wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy 
kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. 
U. z 2018 r. poz. 798 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. 

VII.2.12 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę w stosunku do którego otwarto 
likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie 
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest 
 

VII.2.13 Odpis z właściwego rejestru lub 
z centralnej ewidencji 
i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne 
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przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację 
jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 
dnia15 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.). 

przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub ewidencji. 

Uwaga: 
 Wykonawca nie będzie zobowiązany do 
złożenia ww. dokumentów w przypadku 
gdy w oświadczeniu, o którym mowa w 
pkt. VI.3 Ogłoszenia stanowiącym 
załącznik nr 2 - do Ogłoszenia wskaże ich 
dostępność w formie elektronicznej pod 
określonym adresem internetowym 
ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy 
danych. Zamawiający pobierze 
samodzielnie z tej baz danych ww. 
dokument. 

Art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 
uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, który w 
sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w 
szczególności gdy wykonawca w wyniku 
zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa 
nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, 
co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia 
będącego podstawą wykluczenia. 

VII.2.14 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 14 uPzp, uprawnione do 
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach 
określonych w art. 17 ust. 1 pkt. 2-4 uPzp z:  
a) Zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania 

Zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym 

mowa w art. 17 ust. 2a uPzp,  
chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności 
po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu 

VII.2.15 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 
uPzp  - Zamawiający wykluczy wykonawcę, który z 
przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniej 
umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, 
o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co 
 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia 
odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia. 

VII.2.16 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 
oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - Zamawiający 
wykluczy wykonawcę, będącego osobą fizyczną, 
którego prawomocnie skazano za, wykroczenie 
przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie 
przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie 
wymierzono karzę aresztu, ograniczenia wolności 
lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli 
nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia. 

VII.2.17 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 
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Art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzg. art. 24 ust. 5 pkt. 5 
oraz art. 24 ust. 7 pkt. 3 lit. c uPzp - 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 wykroczenie przeciwko 
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko 
środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono 
karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę 
grzywny nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio 
uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia 

VII.2.18 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzg. art. 24 ust. 7 pkt. 3 
lit. c uPzp - Zamawiający wykluczy  wykonawcę, 
wobec którego wydano ostateczną decyzję 
administracyjną o naruszeniu obowiązków 
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa 
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu 
społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 
pieniężną nie niższą niż 3000 złotych, jeżeli nie 
upłynęły 3 lata od dnia w którym decyzja 
 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw 
wykluczenia stała się ostateczna. 

VII.2.19 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

Art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - Zamawiający wykluczy  
wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące 
płatności podatków, opłat lub składek na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co 
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą 
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem 
przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 
uPzp, 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. 

VII.2.20 Oświadczenie, o którym mowa 
w pkt.  VI.3 Ogłoszenia 

 
 

VIII. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY 

VIII.1 Ofertę należy przygotować na formularzu ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do Ogłoszenia, która 
musi zawierać wszystkie wymagane informacje. 

VIII.2 Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby/ób uprawnionych do reprezentowania 
Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami  prawa. 

VIII.3 Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej. 
VIII.4 Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. 
VIII.5 Nie dopuszcza się przesłania oferty faksem, e-mailem. 
VIII.6 W przypadku braków lub błędów w dokumentach załączonych do oferty – w celu poprawienia lub 

uzupełnia dokumentów będzie wezwany ten Wykonawca, którego oferta w bilansie kryteriów okaże 
się najkorzystniejsza. 

VIII.7 W przypadku błędów w obliczaniu ceny Zamawiający dokona poprawienia omyłek rachunkowych  
i poinformuje Wykonawcę, którego błędy dotyczą o dokonanych poprawkach.  

VIII.8 W przypadku niezgodności treści oferty z ogłoszeniem oraz Opisem przedmiotu zamówienia, 
Zamawiający odrzuci ofertę. 

VIII.9 Zamawiający informuje, iż nie będzie zamieszczał na swojej stronie internetowej oraz nie będzie 
przesyłał informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamawiający na podstawie art. 138o ust. 4 
zamieści na swojej stronie internetowej informację o udzieleniu lub nieudzieleniu zamówienia (po 
podpisaniu umowy). 

VIII.10 Zamawiający informuje, że może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, 
które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie 
zostały mu przyznane, lub z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności w wyniku: absencji 
uczestników szkolenia lub prowadzącego szkolenia, odwołania szkolenia przez organ nadrzędny, 
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zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych lub wystąpienia innych okoliczności, których zaistnienie 
uniemożliwia przeprowadzenie szkolenia w pierwotnie określonym terminie. 

VIII.11 W przypadku wątpliwości co do treści złożonej oferty Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 
wyjaśnień. 

VIII.12 Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
VIII.13 W przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania w ofercie 

części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazw 
firm podwykonawców. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje  
w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym 
mowa w pkt. B potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli 
zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, 
wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania 
części zamówienia podwykonawcy. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie 
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

VIII.14 Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w pkt. IV może polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 
prawnych, z zastrzeżeniem, o którym mowa w pkt. VIII.14.1. 
VIII.14.1 Wykonawca, w celu spełnienia wymogów udziału w postępowaniu dotyczących zdolności,   

o której mowa w pkt. IV może polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod 
warunkiem, że podmioty te będą realizować zamówienie lub jego część. 

VIII.14.2 Zamawiający będzie oceniać, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty 
zdolności pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania wymogów udziału 
w postępowaniu, w tym celu: 
VIII.14.2.1   Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, o których 

mowa w pkt. IV, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując 
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,  
w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania 
mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
Zobowiązanie winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę 
podmiotu trzeciego do udzielenia wykonawcy odpowiedniego zasobu, 
wskazywać jego rodzaj oraz okres na jaki odpowiedni zasób zostanie 
udzielony, a także charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę  
z innym podmiotem - treść zobowiązania określa część 5 formularza 
ofertowego. Zobowiązanie winno być złożone w formie oryginału  
i podpisane przez ten podmiot. 

VIII.14.2.2   Zamawiający również w celu oceny, czy wykonawca polegając na 
zdolnościach innych podmiotów, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 
w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego 
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami 
gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać także 
dokumentów, które określają w szczególności: 
VIII.14.2.2.1 zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
VIII.14.2.2.2 sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez 

wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
VIII.14.2.2.3 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 
VIII.14.2.2.4 czy podmiot, na zdolnościach, którego wykonawca polega  

w odniesieniu do wymogów udziału w postępowaniu 
zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą 

VIII.14.3 Jeżeli udostępnione zasoby innego podmiotu, na zdolnościach którego Wykonawca polega 
w celu spełnienia wymogów w postępowaniu nie potwierdzą spełnienia przez Wykonawcę 
wymogów udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał, aby wykonawca  
w terminie określonym przez Zamawiającego: 
VIII.14.3.1   zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 
VIII.14.3.2   zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, 

jeżeli samodzielnie wykaże wskazane zdolności.  
 

IX. WYMAGANE INFORMACJE, KTÓRE WPROWADZONE ZOSTANĄ DO UMOWY 

IX.1 W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez konsorcjum, Wykonawcy tworzący 
konsorcjum zobowiązani będą, do oferty załączyć umowę konsorcjum. 

IX.2 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający 
może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich 
ponownego badania i oceny lub może unieważnić postępowanie. 
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X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

X.1 Cena jednostkowa jak i cena oferty musi być podana w PLN,  z uwzględnieniem należnego podatku 
VAT, zaokrąglona do  dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie przeliczenia. 

X.2 Ceną oferty jest łączna wartość brutto. 

X.3 Cena może być tylko jedna. 

X.4 Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty związane ze świadczeniem usługi wraz  
z uwzględnieniem: wyżywienia, zakwaterowania, dla każdego z uczestników szkolenia oraz innych 
kosztów niezbędnych do wykonania zamówienia. 

 
XI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE 

OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

XI.1 Opis kryteriów wraz z podaniem ich wag:  

XI.1.1 Kryterium „Cena”, którego znaczenie wynosi 60 %.  
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 60 pkt. 
Obliczenie punktów w kryterium „Cena”  dla pozostałych ofert zostanie dokonane  
w oparciu o następujący wzór: 

 

C = (C min / C x ) x 60 

gdzie: C  - liczba punktów w kryterium „Cena” 
 C min - najniższa cena spośród złożonych ofert 
 Cx - cena oferty badanej 

 
XI.1.2 Kryterium „Usługi ponadstandardowe”. Za zaoferowanie usług ponadstandardowych 

wymienionych w poniższej tabeli Wykonawca otrzyma poniżej wskazane punkty - max. 
40 punktów. 

 
 
 
 
 
 
 

XI.2 Sposób oceny ofert. 

XI.2.1 Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie wskazanych kryteriów oceny ofert.  

XI.2.2 Oferta, która zostanie oceniona jako najkorzystniejsza oraz nie będzie podlegała 
odrzuceniu, a wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, zostanie wybrana jako 
najkorzystniejsza. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Wszystkie obliczenia będą wykonane z dokładnością do 0,01. 

XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

XII.1 W niniejszym postępowaniu wszelkie wnioski, zawiadomienia oraz informacje, Zamawiający  
i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem: 61/84 127 44 lub drogą elektroniczną  
e-mail: przetargi@po.policja.gov.pl - dot. ZZP-2380-15/2019 Zamówienia Społeczne - Usługi 
hotelarskie. 

XII.2 Zapytania należy składać pisemnie w jednej z wybranych powyżej form. 

XII.3 Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 

XII.3.1 w sprawach procedury – Marta Walachowska - tel. 61/84 127 43, 

XII.3.2 w sprawach merytorycznych – Justyna Siebert -  tel. 61/84 128 46. 

    
Usługi ponadstandardowe 

 

Liczba przyznanych 
punktów  

TAK NIE 
100% pokoi wyposażonych w instalacje i odbiorniki telewizyjne  
przystosowane do odbioru programów lokalnych lub satelitarnych 10 pkt  0 pkt 

Dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu WiFi   
w pokojach mieszkalnych 5  pkt 0 pkt 

Zmiana pościeli i ręczników na życzenie gości 10 pkt 0 pkt 
Bezpłatny i nieograniczony dostęp do zaplecza sportowego: 
-basen 5 pkt 0 pkt 
-sauna 5 pkt 0 pkt 
Całodobowe zapewnienie przechowania pieniędzy i przedmiotów 
wartościowych gości  na terenie obiektu 5 pkt 0 pkt 
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XII.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty  
o brakujące dokumenty oraz wezwania do wyjaśnień w przypadku wątpliwości co do treści złożonej 
oferty. 

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT 

XIII.1 Ofertę należy złożyć w oryginale, na piśmie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi 
hotelarskie”  - nr sprawy ZZP-2380-15/2019, w jednej z następujących form: 

XIII.1.1 za pośrednictwem kuriera - w sekretariacie Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A, 60-838 Poznań, lub przesłać  za 
pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Zamawiającego tj. KWP w Poznaniu,  
ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań; 

XIII.1.2 W przypadku składania oferty za pośrednictwem firmy kurierskiej, zaleca się aby koperta 
„kurierska” zawierała informację dot. miejsca składania ofert tj. Sekcji  
ds. Zamówień Publicznych, ul. Dąbrowskiego 17A, nr sprawy i terminu otwarcia ofert oraz 
została złożona przez kuriera bezpośrednio w Sekcji ds. Zamówień Publicznych,  
ul. Dąbrowskiego 17A; 

XIII.1.3 osobiście  w sekretariacie Sekcji ds. Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej Policji  
w Poznaniu, ul. Dąbrowskiego 17A. 

 

XIII.2 Ofertę należy złożyć do 14.03.2019 r. do godz. 11:00. 

XIII.3 Otwarcie ofert nastąpi w Sekcji ds. Zamówień Publicznych KWP Poznań, ul. Dąbrowskiego 17A,   
w  dniu 14.03.2019 r. o godz. 11:30. 

XIII.4 Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane i będą zwracane  Wykonawcom. 

XIV. ISTOTNE WARUNKI ZAWARCIA UMOWY 

Umowa o zamówienie publiczne zostanie podpisana na warunkach określonych w projekcie umowy, 
stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

XV. OGŁOSZENIE WYNIKÓW 

Informacja o udzieleniu zamówienia zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: 
http://bip.poznan.kwp.policja.gov.pl/KWP/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-wszczeciu/1366,dok.html  

XVI.   KLAUZULA INFORMACYJNA Z ART. 13 RODO1: 
 

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

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu z siedzibą 
przy ul. Kochanowskiego 2a w Poznaniu, kod 60-844; 

- inspektorem ochrony danych osobowych w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu jest 
podinsp. Wojciech Sobczak – tel. 61/841 53 54, e-mail: iod.kwp@po.policja.gov.pl*; 

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym  
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Świadczenie usług hotelarskich 
dotyczących zapewnienia zakwaterowania,  wyżywienia oraz sali konferencyjnej  dla grupy 
szkoleniowej 30 policjantów w celu przeprowadzenia 2 turnusów 7 – dniowych w ramach 
szkolenia kondycyjno – wysokościowego w dniach 24.03.2019 r. – 30.03.2019 r. oraz 
31.03.2019 r. – 06.04.2019 r. - numer postępowania ZZP-2380-15/2019, prowadzonym w trybie 
przetargu na usługi społeczne i inne szczególne usługi na podstawie art. 138o uPzp; 

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych 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 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 10 lat 
od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 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;   

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

                                                           
1  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 I 119 z 04.05.2016, str. 1) 
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- posiada Pani/Pan: 
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych2; 
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych  
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO3;   

 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 

- nie przysługuje Pani/Panu: 
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 

podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XVI.    WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.  

Załącznik nr 2 – Wstępne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia. 

Załącznik nr 3 – Projekty  umowy. 
 

                                                           
2  skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.. U. z 2017 r., poz. 1579 
ze zm.) oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników 

3  prawo do ograniczenia przetwarzania 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 
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Załącznik nr 1 do Ogłoszenia – Formularz ofertowy 
Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
 
Wykonawca: Poznań, dnia:  

 
pełna nazwa/firma 

 
adres 

  
e-mail: telefon: 
Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem4?  [   ] Tak, [   ] Nie* 

 

1. Oferta Wykonawcy 

 
W związku z ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu zamówieniem na świadczenie 
usług hotelarskich, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia wg następującej ceny: 
 

Lp. Rodzaj usługi  Liczba osób  

Cena 
jednostkowa 

brutto  za pobyt 
jednej osoby 

Wartość brutto 
oferty (liczba 
osób x cena 
jednostkowa 

brutto) 

1. 

Usług hotelarska  
(zakwaterowanie, wyżywienie, sala 
konferencyjna) w okresie od 24.03.2019 r. 
do 30.03.2019 r. 

15   

2. 

Usług hotelarska  
(zakwaterowanie, wyżywienie, sala 
konferencyjna) w okresie od 31.03.2019 r. 
do 06.04.2019 r. 

15   

 

Ponadto oferuję w ramach wskazanej powyżej wartości brutto oferty, poniższe usługi ponadstandardowe: 

100% pokoi wyposażonych w instalacje i odbiorniki telewizyjne przystosowane 
do odbioru programów lokalnych lub satelitarnych [   ] Tak* [   ] Nie* 

Dostęp do bezpłatnego, bezprzewodowego Internetu WiFi w pokojach 
mieszkalnych [   ] Tak* [   ] Nie* 

Zmiana pościeli i ręczników na życzenie gości. [   ] Tak* [   ] Nie* 

Bezpłatny i nieograniczony dostęp do zaplecza sportowego: 

- basen [   ] Tak* [   ] Nie* 

- sauna [   ] Tak* [   ] Nie* 

Całodobowe zapewnienie przechowania pieniędzy i przedmiotów wartościowych 
gości na terenie obiektu [   ] Tak* [   ] Nie* 

 

 

Nazwa, adres hotelu (obiektu, w którym świadczona będzie usługa) ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 
Ponadto oświadczam, że: 
1) oferowana cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym podatek VAT; 
2) spełniam wszystkie wymogi w zakresie świadczenia usług, o których mowa w pkt. IV Ogłoszenia. 

                                                           
4 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 

124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, 
które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe 
przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie 
przekracza 10 milionów EUR.  Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani 
małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR 
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 
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Nadto zobowiązuje się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych  
w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Załącznikami i integralną 
częścią oferty są następujące dokumenty i oświadczenia:     
1) ................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................        

 
 

……………………………..…………..............……………………… 
/Podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 

(pożądany czytelny podpis albo podpis 
i pieczątka z imieniem i nazwiskiem) 

 
 
 
 
* - wpisać znak „X”  w odpowiednim polu 
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2. Informacja dotycząca podwykonawcy, niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje 
się wykonawca (jeśli dotyczy) 

 
Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności (wskazać jaką część zamówienia wykona 
podwykonawca)…………………………………………………. zrealizuje następujący podwykonawca: 

   
   
 pełna nazwa/firma  
   
 adres  
   
 NIP/PESEL  
   
 KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru  
   
Oświadczam, że przedmiot zamówienia w zakresie czynności (wskazać jaką część zamówienia wykona 
podwykonawca)…………………………………………………. zrealizuje następujący podwykonawca: 

   
   
 pełna nazwa/firma  
   
 adres  
   
 NIP/PESEL  
   
 KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru  
   
 
Oświadczam, że w stosunku do podmiotu/podmiotów wskazanego/wskazanych powyżej, 
będącego/będących podwykonawcą/podwykonawcami nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania 
o udzielenie zamówienia o których mowa w art. ust 1 pkt 13-23 uPzp. oraz ust. 5 uPzp. 

   
miejscowość  data 

 
podpis 

 

3. Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca: (jeśli dotyczy) 

 
Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby 
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.:  

   
   
 pełna nazwa/firma  
   
 adres  
   
 NIP/PESEL  
   
 KRS/CEiDG - nr oraz adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru  
   
 
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia o których mowa w art. 24 ust 
1 pkt 13-22 uPzp. oraz ust. 5 uPzp. 
 

   
miejscowość  data 

 
 

podpis 
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4. Informacja o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych 

 

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) 
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania 
się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.2) 

1) 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).  

2)W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub 
zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO 
treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

 
   

miejscowość  data 
 
 

 
podpis 

 

5. Zobowiązanie podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca 

 
należy wypełnić i załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy wykonawca w celu spełniania 

wymogów udziału w postępowaniu,  polega na zasobach innych podmiotów  
 
Oświadczam, że reprezentując………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

w przypadku wyboru oferty wykonawcy …………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……….. 

przystępującego do postępowania o zamówienie publiczne na:  

świadczenie usług hotelarskich w dniach 24.03.2019 r. – 30.03.2019 r. oraz w dniach 
31.03.2019 r. – 06.04.2019 r.  

zobowiązuję(my) się do oddania ww. wykonawcy do dyspozycji: 

moją/naszą* zdolność w zakresie ……………………………………………………………………………………………………….…..……. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..….…. 

Charakter stosunku łączącego mnie/nas* z wykonawcą będzie następujący:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Zakres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Okres mojego/naszego* udziału przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący:  

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   
miejscowość  data 

 
 

podpis 
* niepotrzebne skreślić 
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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

 

Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 

 

 

Wykonawca: 

 

 
pełna nazwa/firma 

 
Adres 

 
NIP 

 
KRS/CEiDG – należy podać adres strony internetowej ogólno dostępnego i bezpłatnego zbioru 
 

reprezentowany przez: 

 

 
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji) 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług hotelarskich 
oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-23 oraz ust. 
5 uPzp. 
 
Pouczenie 
Zgodnie z: 
1) art. 24 ust. 1 pkt. 13 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp - z postępowania  

o udzielenie zamówienia wyklucza się 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. z 2018 r., poz. 1600 
ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 1263 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. z 2012 r., poz. 769) 

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że  
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

2) art. 24 ust. 1 pkt. 14 z uwzględnieniem art. 24 ust. 1 pkt. 13 i art. 24 ust. 7 pkt.1 i pkt. 2 lit. a uPzp -  
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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: 
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. z 2018 r., poz. 1600 
ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie o sporcie (Dz. U. z 2018 
r. poz. 1263 ze zm.); 

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca  
1997 r. - Kodeks karny; 

c) skarbowe; 

Zamawiający: 

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu 

ul. Kochanowskiego 2a, 60-844 Poznań 
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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. z 2012 r., poz. 769)  

- jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia określonych w lit. a)-c) oraz jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia uprawomocnienia 
się wyroku potwierdzającego zaistnienia podstawy wykluczenia określonej w lit. d), chyba, że  
w danym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

3) art. 24 ust. 1 pkt. 15 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. b uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się 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 jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
uprawomocnienia się wyroku, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od 
dnia w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

4) art. 24 ust. 1 pkt. 16 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 
który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów; 

5) art. 24 ust. 1 pkt. 17 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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; 

6) art. 24 ust. 1 pkt. 18 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności 
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 
wykluczenia; 

7) art. 24 ust. 1 pkt. 19 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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; 

8) art. 24 ust. 1 pkt. 20 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się 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, jeżeli nie upłynęły 3 
lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

9) art. 24 ust. 1 pkt. 21 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 4 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r.  
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 703), jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się  
o zamówienia publiczne; 

10) art. 24 ust. 1 pkt. 22 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 5 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się, wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego 
zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania 
się o zamówienia publiczne; 

11) art. 24 ust. 5 pkt. 1 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę  
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. z 2017 r., 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.); 

12) art. 24 ust. 5 pkt. 2 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki 
zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego 
działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
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jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia; 

13) art. 24 ust. 5 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, jeżeli 
wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania 
wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 uPzp:  
a) zamawiającym, 
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 
c) członkami komisji przetargowej, 
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a uPzp 
- chyba, że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez 
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

14) art. 24 ust. 5 pkt. 4 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 3 uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, który z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo 
nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 
umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia 
zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;  

15) art. 24 ust. 5 pkt. 5 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 
wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 
popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 
złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że w tym 
wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

16) art. 24 ust. 5 pkt. 6 z uwzględnieniem art. 24 ust. 5 pkt. 5 oraz art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp -  
z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się 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 wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli 
za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 
3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku, chyba, że  
w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia; 

17) art. 24 ust. 5 pkt. 7 z uwzględnieniem art. 24 ust. 7 pkt. 2 lit. c  uPzp - z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się wykonawcę, wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną  
o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 
przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 
3000 złotych, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej  
z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

18) art. 24 ust. 5 pkt. 8 uPzp - z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, który 
naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych,  
z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, 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. 

   
miejscowość  data 
 

 
podpis 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania na 

podstawie  
art. …………. uPzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-
14, 16-20 lub ust. 5 uPzp).  

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 uPzp 
podjąłem następujące środki naprawcze:  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….. 
.. 

   
miejscowość  data 

 
 

podpis 
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Załącznik nr 3 do Ogłoszenia 
 

Projekt Umowy 

 

UMOWA  
na świadczenie usług hotelarskich,  gastronomicznych i konferencyjnych 

 
 
zawarta w  dniu     ………………………….2018 r.  w Poznaniu pomiędzy: 
Skarbem Państwa – Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu - insp. Piotrem Mąką, zwanym  
w dalszej części umowy „Zamawiającym”, z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2a,  
NIP 777-00-01-878 i REGON 63073410, reprezentowanym przez: 
Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu – insp. Konrada Chmielewskiego, 

a 
……………………………………. z siedzibą w ………………………………….. przy …………………………, działającą na podstawie 
wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd …………………………………………………………………………, 
……… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ……………………, NIP ……………….. 
oraz REGON …………………………,  zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  

 
 
w wyniku wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego o nr ZZP 2380-15/2019,  realizowanego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień 
publicznych (Dz. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) na świadczenie usług hotelarskich, gastronomicznych  
i konferencyjnych  na rzecz Zamawiającego, zawarta została umowa o następującej treści:  

 
§ 1 

Przedmiot zamówienia 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Zamawiającego 

usługi gastronomiczne, usługi hotelarskie i usługi konferencyjne, zwane w dalszej części umowy 
„usługami hotelarskimi” dla obsługi 30 osób w celu przeprowadzenia 2 turnusów 7 – dniowych  
w ramach szkolenia kondycyjno – wysokościowego organizowanych przez Zamawiającego – zgodnie  
z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 

2. Usługi hotelarskie, o których mowa w ust. 1 będą świadczone w terminie od 24 marca do 30 marca 
2019 r. oraz od 31 marca do 06 kwietnia 2019 r. w oferowanym przez Wykonawcę hotelu, położonym 
w miejscowości …………………………………, przy ul. …………………………………………………………………. 

3. Wykonawca zapewnia, że usługi hotelarskie będą świadczone zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz z ofertą Wykonawcy z dnia ……………………  
i z zachowaniem powszechnie obowiązujących przepisów, w tym w zakresie bezpieczeństwa pobytu 
gości hotelowych w obiektach hotelowych i hotelach oraz bezpieczeństwa żywności i żywienia 
zbiorowego.  

 
§ 2 

Realizacja przedmiotu zamówienia 
1. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem 

świadczenia usługi hotelowej, informacji o: 
1) liczbie i numerach rejestracyjnych pojazdów korzystających z parkingu hotelowego; 
2) harmonogramie szkolenia, z uwzględnieniem godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia  

w każdym dniu, terminów przerw kawowych i godzin wszystkich posiłków. 
2. W razie wystąpienia zmian w harmonogramie szkolenia z powodów zależnych od Zamawiającego lub 

uczestników szkolenia Wykonawca dostosuje sposób świadczenia usługi do bieżących potrzeb 
Zamawiającego lub uczestników szkolenia pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują zwiększenia 
kosztów świadczenia usług po stronie Wykonawcy. 

3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku skorzystania przez uczestnika szkolenia z odpłatnych  
i dodatkowych usług (nie objętych przedmiotem zamówienia)  oferowanych przez Wykonawcę  
w obiekcie hotelowym o którym mowa w § 1 ust.2, koszty za ich świadczenie będzie ponosił wyłącznie 
ten uczestnik, który skorzystał z dodatkowych usług (korzystanie z minibaru, korzystanie z telefonu 
hotelowego i inne o podobnym charakterze). Wykonawca, przy opuszczaniu pokoi i zdawaniu kluczy 
przez poszczególnych uczestników, dokona rozliczenia indywidualnego z uczestnikiem szkolenia, który 
korzystał z dodatkowych usług hotelowych. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów związanych  
ze skorzystaniem przez uczestnika turnusu z dodatkowych usług hotelowych. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, całkowitej 
niesprawności lub niewłaściwego działania sprzętu technicznego niezbędnego do prowadzenia 
szkolenia, Wykonawca niezwłocznie zapewni sprzęt zamienny o takich samych funkcjach technicznych  
i użytkowych. W przeciwnym wypadku Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną, o której mowa 
w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.  
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5. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w poufności materiałów i informacji, które uzyskał  
w związku z  realizacją przedmiotu zamówienia, które nie mają charakteru informacji jawnej. 
Powyższe zobowiązanie dotyczące zachowania poufności obejmuje również pracowników Wykonawcy  
i osób trzecich uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia po stronie Wykonawcy.  

6. Wykonawca oświadcza, że oferowany parking hotelowy jest dozorowany i ubezpieczony od kradzieży, 
zniszczeń i innych zdarzeń o podobnym charakterze. W razie kradzieży lub w przypadku wyrządzenia 
innych szkód w pojazdach Zamawiającego lub uczestników turnusu, ewentualne roszczenia w tym 
zakresie zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada polisę ubezpieczeniową od szkód spowodowanych przez gości 
hotelowych w obiekcie, o którym mowa w § 1 ust. 3 umowy i w razie wyrządzenia ewentualnych szkód 
przez uczestników turnusu, szkody te zostaną pokryte z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy.  

8. Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi hotelowe w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na umowę o pracę.  

 
§ 3 

Warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie 

……………………. zł brutto (słownie: …………………………………………………….) brutto, zgodnie z ofertą 
Wykonawcy z dnia ………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie płatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 
sporządzonej faktury VAT. 

3. Faktura VAT zostanie wystawiona niezwłocznie po wykonaniu przedmiotu umowy i zostanie doręczona 
na adres Zamawiającego:  
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu: Poznań 60-844, ul. Kochanowskiego 2 a. 

4. Faktura winna być wystawiona na n/w płatnika: 
-Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu: Poznań 60-844, ul. Kochanowskiego 2 a, NIP 7770001878, 
REGON 63073410. 

5. Wykonanie przedmiotu umowy zostanie potwierdzone poprzez podpisanie przez osoby wskazane  
w § 4 ust. 1 i 2 umowy, protokołu wykonania usługi, stanowiący załącznik nr 2 do umowy, który 
będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT. Podpisanie protokołu nastąpi nie wcześniej niż 
w ostatnim dniu świadczenia usługi, po całkowitym rozliczeniu uczestników turnusów i zdaniu przez 
nich kluczy do pokojów hotelowych.  

6. Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie określone w ust. 1 jest niezmienne w okresie realizacji 
umowy, a nadto zapewnia, że wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym koszty podatku od towarów i usług VAT.  

7. Wszelkie rozliczenia między stronami będą odbywały się w polskich złotych. Za termin zapłaty 
wynagrodzenia przyjmuje się datę obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego.  

 
§ 4 

Osoby do kontaktów 
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji przedmiotu 

umowy jest: 
1) Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia KWP w Poznaniu nadkom. Tomasz Winiarski tel. 61 

84 128 47/46, fax: 61 84 140 51, e-mail: tomasz.winiarski@po.policja.gov.pl; 
2) Dowódca SPAP w Poznaniu – mł. insp. Adam Hawran, tel. 61 84 129 30, fax: 61 84 124 24,  

e-mail: dowodca.spap@po.policja.gov.pl. 
2. Osobą uprawnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów z Zamawiającym jest ……………………………………, 

tel. ……………………….. fax ……………………e-mail ……………………………… 
 

§ 5 
Kary umowne  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne: 
1) 10 % wartości brutto umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy w przypadku niewykonania 

przedmiotu umowy lub rozwiązania umowy przez Wykonawcę, z przyczyn od niego zależnych lub 
rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy. 

2) w kwocie 300 złotych za każde uchybienie w realizacji przedmiotu umowy wskazane w protokole 
wykonania usługi. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia naliczonych kar umownych, o których mowa w ust. 
1, z wynagrodzenia Wykonawcy. Skutkiem potrącenia będzie odpowiednie umniejszenie wypłacanego 
Wykonawcy wynagrodzenia, po uprzednim, pisemnym powiadomieniu Wykonawcy o wysokości  
i sposobie wyliczenia kar umownych oraz o dokonanym potrąceniu. 

3. Maksymalna łączna kwota kar umownych, o których mowa w ust. 1 umowy nie może przekraczać 30% 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust. 1 Umowy.  

4. Strony mogą dochodzić odszkodowania przewyższającego wartość zastrzeżonych kar umownych.  
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§ 6 

Postanowienia dodatkowe i końcowe 
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić o umowy z Wykonawcą w całości lub w części, najpóźniej do dnia 
rozpoczęcia świadczenia usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych od Zamawiającego utraci on możliwość 
finansowania przedmiotu zamówienia lub z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności w wyniku: 
absencji uczestników szkolenia lub prowadzącego szkolenia, odwołania szkolenia przez organ 
nadrzędny, zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych lub wystąpienia innych okoliczności, których 
zaistnienie uniemożliwia przeprowadzenie szkolenia w pierwotnie określonym terminie. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego o ile przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

4. Wszelkie spory powstałe pomiędzy stronami wynikające z niniejszej umowy lub z nią związane, nie 
dające się rozwiązać w sposób polubowny będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny   
w Poznaniu. 

5. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których każdy stanowi oryginał, 
jeden z nich otrzymuje Wykonawca, dwa – Zamawiający.  

 
 

Wykonawca                                                                                    Zamawiający 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
 
 

PROTOKÓŁ 
wykonania usługi 

 
z dnia………………………. 

 
 
 

Niniejszym potwierdza się wykonanie: 
 
na rzecz:      Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu  
 
usług: usługi gastronomicznej, usługi hotelarskiej i usługi konferencyjnej dla 30 

osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w celu przeprowadzenia 2 
turnusów 7 – dniowych w ramach szkolenia kondycyjno-wysokościowego  
w dniach od 24.03.2019 r. do 30.03.2019 r. oraz od 31.03.2019 r.  
do 06.04.2019 r. 

 
 
zgodnie z umową:  Nr …. …………………..……z dnia ………… 
 
Zamawiający: Skarb Państwa – Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu 
 
Wykonawca:  ………………………………………………..……..  
 
Uwagi:   ……………………………………………..……….. 
 
 
Podpisy osób wskazanych w § 4 ust. 1 i 2 umowy 
 
Wykonawca oświadcza, że osoby wykonujące usługi hotelarskie w czasie trwania seminarium 
szkoleniowego były zatrudnione na umowę o pracę. 
 
 
 
 

   
(Pieczęć i czytelny podpis ze strony 

Wykonawcy) 
 (Pieczęć i czytelny podpis ze strony 

Zamawiającego) 
                                      

 
 

 
                                                                          


