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I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO;  

ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO;  
DEFINICJE 

 
NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.:  (58)300-92-12, (58) 300-92-01; faks: (58) 300-92-10 
telefon komórkowy: 888822206 
 
ADRES STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO 
www.amuz.gda.pl 
 
DEFINICJE 
Poniżej określono znaczenie zawartych w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pojęć: 
 
Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo 
zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia; 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) – oznacza niniejszy dokument wraz ze 
wszystkimi załącznikami, wzorami, formularzami i innymi dokumentami stanowiącymi jej integralną część; 
 
Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; 
 
Zamówienie – zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w punkcie III niniejszej SIWZ; 
 
Grupa kapitałowa  (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U. z 
2007r. Nr 50, poz.331 z późn. zm) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w 
sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę; 
 
Umowa o podwykonawstwo – umowa w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, 
dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawarta między wybranym przez 
Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na 
roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą  lub między dalszymi podwykonawcami 
(art.2 pkt 9b ustawy Prawo zamówień publicznych.   
 
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
 
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 
z późn. zm.), o wartości zamówienia  nie przekraczającej kwoty określonej Rozporządzeniem Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1735 z późn. zm.) w sprawie kwot wartości zamówień oraz 
konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.  
 
2. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej w dalszej części 
Specyfikacji: SIWZ): 
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. 
zm.), 
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. (Dz.U. z 2013r. Nr 0, poz. 231) w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą 
być składane, 
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013r. (Dz.U. z 2013r., poz.1692) w sprawie 
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. 
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III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;  

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH, 
OFERT WARIANTOWYCH;  
INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
DEFINICJE 
Pojęcia użyte w punktach III.A, III.B i III.C SIWZ przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych 
poniżej: 
 
Zamawiający - jest nim Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
Wykonawca - jest nim podmiot, który zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającym; 
 
Klienci - są to: 
1) Zamawiający jako podmiot składający zamówienie na usługi gastronomiczne dla swoich gości, 
 
2) klienci związani z Zamawiającym: 
- studenci, 
- pracownicy Zamawiającego indywidualnie korzystający z usług gastronomicznych,  
- firma zewnętrzna, która np. wynajmuje sale (np. na konferencje, szkolenia) u Zamawiającego i która dokonuje 
zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy; 
- osoby indywidualne (goście  nocujący w Domu Studenckim nr 1 lub Domu Studenckim nr 2),  
- firma zewnętrzna, która dokonuje zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy, dla grup 
(np. turystycznych), oraz która dokonuje rezerwacji noclegów dla tych grup, tj. gości nocujących w Domu Studenta 
nr 1 lub Domu Studenta nr 2, 
  
3) klienci nie związani z Zamawiającym: 
- osoby indywidualnie korzystający z usług gastronomicznych u Wykonawcy, 
- firma zewnętrzna, która dokonuje zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy, dla grup 
(np. turystycznych), które nie nocują u Zamawiającego; 
 
wyposażenie - są nim wyposażenie i środki trwałe (wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ) istniejące w 
przedmiocie najmu oraz wyposażenie i środki trwałe (wymienione w załączniku nr 8 do SIWZ) istniejące w 
pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) przeznaczonych na 
catering; 
 
sprzęt i urządzenia - są nimi wyposażenie i środki trwałe, które Wykonawca (Najemca) zakupi w trakcie trwania 
umowy; 
 
Dom Studenta nr 1 (DS1) -  jest to budynek użytkowany przez Zamawiającego jako Dom Studencki nr 1 „Cztery 
Pory Roku” (ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk); budynek jest własnością Zamawiającego; budynek znajduje 
się na terenie ochrony konserwatorskiej; 
 
Dom Studenta nr 2 (DS2) – jest to Dom Studencki nr 2 „Dom Sonata” ( ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), który 
znajduje się na terenie Zamawiającego, tj. na terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku 
dydaktycznym (oznaczonym literą B), wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską 
Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska.  
 
III.A. OPIS OGÓLNY 
 
1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest świadczenie usług gastronomicznych przez 
Wykonawcę na rzecz Zamawiającego i innych klientów. Zakres usług gastronomicznych: 
 
1) usługi gastronomiczne świadczone w pomieszczeniach, wynajętych przez Wykonawcę od Zamawiającego: 

a) usługi świadczone będą: 
- przez cały rok dla studentów, pracowników Zamawiającego i innych  klientów,   
- w okresie letnim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 (DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 

 
b) usługi świadczone będą w pomieszczeniach (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, 
gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem) 
wynajętych przez Wykonawcę od Zamawiającego; Bar Studencki (ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
znajduje się na terenie Zamawiającego, tj. na terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku 
dydaktycznym (oznaczonym literą B), wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską 
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Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska;  
 

c) usługi gastronomiczne standardem, stylem, jakością i sposobem prowadzenia odpowiadać mają 
standardowi Akademii Muzycznej; 

 
2) usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu w Domu Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 
80-821 Gdańsk): 

a) usługi świadczone będą w okresie letnim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 1; 
b) usługi gastronomiczne standardem, stylem, jakością i sposobem prowadzenia odpowiadać mają 
standardowi DS1; 

 
3) usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na 
terenie Zamawiającego. 
 
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV (kody CPV): 
55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków,  
55321000-6 usługi przygotowywania posiłków,  
55322000-3 usługi gotowania posiłków,  
55320000-9 usługi podawania posiłków, 
55521200-0 usługi dowożenia posiłków. 
 
3. Podstawą niniejszego postępowania są usługi gastronomiczne w zakresie: 
- przygotowywania i wydania śniadań (punkt III.B.1.1 SIWZ) w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu 
Studenckim nr 2 (DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk),  
- przygotowywania, dostarczenia i wydania śniadań na zasadzie cateringu (punkt III.B.1.5 SIWZ) dla gości 
nocujących w Domu Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk).  
Wykonawca w formularzu oferty jest zobowiązany podać cenę za śniadania. Liczba śniadań (zestawy śniadaniowe i 
pakiety śniadaniowe), podana w formularzu oferty, stanowi liczbę śniadań, które mają być wydane przez 
Wykonawcę w Barze Studenckim dla gości nocujących DS2 (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) oraz które mają  być 
wydane w formie cateringu  dla gości nocujących w DS1 (ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk). Pozostałe usługi 
gastronomiczne, opisane w punkcie III.B.1.2, III.B.1.3, III.B.1.4 SIWZ, stanowią wymóg stawiany przez 
Zamawiającego, który musi spełnić Wykonawca.  
 
4. Zasady świadczenia usług gastronomicznych będących przedmiotem zamówienia określono w punkcie III.B 
niniejszej SIWZ. Wykonawca, w celu świadczenia usług gastronomicznych jest zobowiązany do zawarcia z 
Zamawiającym umowy najmu na wyżej wymienione pomieszczenia. Zasady najmu pomieszczeń wskazano w 
punkcie III.C niniejszej SIWZ. Wymagane jest zapewnienie świadczenia usług gastronomicznych (określonych w 
niniejszej SIWZ) w przedmiocie najmu. 
 
5. Wynikiem niniejszego postępowania w założeniu Zamawiającego będzie zawarcie dwóch umów tj.: umowy na 
świadczenie usług gastronomicznych i umowy na najem pomieszczeń, w związku z czym Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawcą usług gastronomicznych i Najemcą był ten sam podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub 
jednostka nieposiadającą osobowości prawnej). W niniejszej SIWZ termin Wykonawca oznacza Wykonawcę w 
odniesieniu do świadczenia usług gastronomicznych i odpowiednio Najemcę w odniesieniu do umowy najmu. 
 
 
III.B. ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 
1. Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje: 
1.1. Przygotowywanie i wydanie śniadań w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 
(DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim dla studentów, pracowników 
Zamawiającego i innych klientów; 
1.3. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego; 
1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim wg zamówień od Zamawiającego lub 
innych klientów; 
1.5. Przygotowywanie, dostarczenie i wydanie śniadań na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu 
Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk). 
 
1.1. Przygotowywanie i wydanie śniadań w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 
(DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
 
1.1.1. Wykonawca jest zobowiązany: 
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- w okresie letnim, tj. od połowy czerwca (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) do 
28 września (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) przygotowywać i wydawać 
śniadania w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 (DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk), 
 
1.1.2. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych podawanych w formie bufetu 
(tzw. stołu szwedzkiego) dla gości na sali konsumpcyjnej (Bar Studencki) w godzinach serwowania śniadań oraz 
przygotowanie pakietów śniadaniowych dla gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. Zamawiający 
zakłada, że jeden zestaw śniadaniowy lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną osobę. 
 
1.1.3. Wymagane godziny serwowania śniadań: 
- w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach 
letnich kiedy wynajmowane są pokoje dla gości nocujących w Domu Studenckim. 
 
1.1.4. Cena maksymalna za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy nie może przekroczyć od osoby 
dorosłej 21 zł brutto. Dla dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie pobierze opłaty za korzystanie z zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego. Szacunkowa liczba zestawów śniadaniowych dla dzieci od 0 do 10 lat w 
okresie 12 m-cy wynosi 50. 
 
1.1.5. Cena zestawu śniadaniowego musi być taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr 9 do 
SIWZ podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W załączniku nr 10 do SIWZ podano pakiet 
śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. 
 
1.1.6. Wykonawca wycenia zestaw śniadaniowy wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ i pakiet śniadaniowy, 
wskazany w załączniku nr 10 do SIWZ dla liczby przedstawionej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Liczba śniadań (przedstawiona w formularzu oferty) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, 
bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
 
1.1.7. Zmiana rodzaju potraw z załączników nr 9 i nr 10 do SIWZ w ramach przedstawionego zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego jest możliwa w trakcie trwania umowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu i pakietu. 
 
1.1.8. Śniadania podawane będą w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego), niezależnie od liczby osób 
korzystających ze śniadania. 
 
1.1.9. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez względu na liczbę 
osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 
 
1.1.10. Posiłki znajdujące się na bufecie muszą być stale uzupełniane i wymieniane w czasie trwania śniadania 
zapewniając bogaty wybór dla gości jak również świeżość potraw. Wygląd bufetu musi być zawsze estetyczny, 
czysty i bez braków w asortymencie śniadaniowym, o którym mowa w załączniku nr 9 do SIWZ, nawet pod koniec 
serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości.  
 
1.1.11. Podczas serwowania śniadań wystrój pomieszczenia ma być dostosowany do standardu restauracji 
hotelowej, niezależnie od liczby osób korzystających ze śniadania. Stoły mają być elegancko przygotowane, nakryte 
wyprasowanymi, czystymi, białymi obrusami. Okno zwrotu naczyń ma być na bieżąco sprzątane i nie mogą w nim 
zalegać brudne naczynia. 
 
1.1.12. W trakcie serwowania śniadań wszystkie stoliki muszą być dostępne do konsumpcji śniadań, nie dopuszcza 
się zajmowania stolików w celu przygotowania ich do obsługi imprez późniejszych. Stoliki muszą być na bieżąco 
sprzątane, tak by zapewnić nieprzerwaną ich dostępność dla gości. 
 
1.1.13. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego przygotowywać 
będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazowe, wygodne i estetyczne opakowanie menu z 
załącznika nr 10 do SIWZ. 
 
1.1.14. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy prognozowanej liczby śniadań  z 4-dniowym 
wyprzedzeniem. Liczba ta może ulec zmianie. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu 
przez Wykonawcę określa Zamawiający w codziennych zamówieniach (przesłanych e-mailem) składanych przez 
recepcję Domu Studenta do godziny 6:00 do realizacji na dzień bieżący. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania korekty złożonego zamówienia w sposób uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Liczba 
pakietów śniadaniowych określana będzie przez Zamawiającego do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ich 
wydanie. Wykonawca dostarczy do recepcji Domu Studenta przygotowane pakiety śniadaniowe w dniu 
poprzedzającym ich wydanie do godziny 23:00. Anulacji śniadań można dokonać do godziny 24 w dniu 



 

   6 

poprzedzającym wydanie śniadań.  
 
1.1.15. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie wykupili wcześniej 
śniadania w recepcji Domu Studenta lub klientom z zewnątrz) w ramach tego samego bufetu (tzw. stoły 
szwedzkiego) z zastrzeżeniem, że liczba zestawów śniadaniowych będzie powiększona o liczbę dodatkowych gości 
korzystających z bufetu, a cena nie będzie wyższa za zestaw niż 25 zł brutto za osobę. 
 
1.1.16. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących gości w czasie serwowania śniadań musi być 
wystarczająca do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości.  
 
1.1.17. Za złożone przez recepcję Domu Studenta zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca wystawia faktury, 
które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.1.18. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych gości wykraczające 
poza ustalone menu śniadań, Wykonawca pobierze płatności na miejscu w Barze Studenckim od poszczególnych 
osób. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności. 
 
1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim dla studentów, pracowników 
Zamawiającego i innych klientów  
 
1.2.1. Wykonawca w wynajmowanych pomieszczeniach (Bar Studencki) świadczyć będzie usługi gastronomiczne 
dla studentów, pracowników Zamawiającego i innych klientów.  
 
1.2.2. Świadczenie usług gastronomicznych odbywać się będzie: 
- nie krócej niż w godzinach od 7:00 do 18:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek), 
- nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 18:00 w weekendy (w które odbywają się zajęcia studiów 
niestacjonarnych).     
 
1.2.3. W trakcie roku akademickiego, jak i w pozostałym okresie zakres świadczonych przez Wykonawcę usług 
gastronomicznych musi obejmować przynajmniej: 
a) śniadania zarówno w postaci kanapek oraz dań ciepłych jak jajecznica, parówki z wody, itp., 
b) dania obiadowe. 
 
1.2.4. Zamawiający wymaga, aby każdego dnia w trakcie roku akademickiego, jak i w pozostałym okresie, dla 
studentów i pracowników Zamawiającego dostępne były do wyboru co najmniej dwa dania (tzw. dania dnia), tj.: 
 a) co najmniej jeden pełen zestaw obiadowy składający się z: 
  - dania pierwszego (zupa) lub kompot do wyboru, 
  - dania drugiego, 
 oraz 
 b) co najmniej jedno danie wegetariańskie bez zupy. 
Cena za tzw. danie dnia: 
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,   
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,   
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r.,   
Dane danie dnia może być podawane w takim samym składzie menu tylko raz w tygodniu. Wykonawca ma 
obowiązek zapewnić w danym dniu nielimitowaną liczbę tzw. dań dnia.  
 
1.2.5. Wykonawca przy realizacji usługi gastronomicznej na rzecz studentów i pracowników Zamawiającego ma 
prawo wprowadzić abonament obiadowy zapewniający im preferencyjną cenę 10 zł brutto za drugie danie 
określone przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i obsługi czynności z tym 
związanych we własnym zakresie i na własny koszt. 
 
1.2.6. Elementy potraw wchodzące w skład danego dania muszą mieć następującą gramaturę: 
- zupa: minimum 330 ml, 
- mięso (lub podroby) w gotowej potrawie: minimum 120g, 
- ryba: minimum 120g, 
- ziemniaki: minimum 225g, 
- ryż lub kasza lub makaron: minimum 200g, 
- surówka lub dodatki na gorąco: minimum 200g, 
- naleśnik z farszem (szpinak lub ser lub pieczarki lub dżem): minimum 120g, 
- pierogi z farszem (mięso lub szpinak lub ruskie): minimum 330g na porcję;  
- krokiet (1 szt.): minimum 185g, 
- kompot: minimum 200 ml, 
- danie wegetariańskie: minimum 330g. 
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Wykonawca zobowiązany jest do podawania pierogów własnej produkcji, przynajmniej raz w tygodniu. 
 
1.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa w obsłudze studentów, pracowników 
Zamawiającego oraz gości nocujących w Domu Studenta nr 2 przed wszystkimi innymi klientami. 
 
1.2.8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować oddzielne stanowisko do obsługi studentów, pracowników 
Zamawiającego oraz gości nocujących w Domu Studenta nr 2. 
 
1.3. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego. 
 
1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków i napojów na 
zasadzie cateringu, zamawianego przez Zamawiającego. 
 
1.3.2. Usługi cateringowe zamówione przez Zamawiającego świadczone będą w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego. 
 
1.3.3. Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu Zamawiającego. 
 
1.3.4. Menu ma być serwowane, na elegancko przygotowanych stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi, 
białymi obrusami. Zupa ma być podana w wazach. Na każde 6 osób konsumujących posiłki ma przypadać jedna 
waza. 
 
1.3.5. Liczba pracowników Wykonawcy w czasie serwowania posiłków  musi być wystarczająca do zapewnienia 
efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi grupy osób konsumującej posiłki w ramach imprezy organizowanej 
przez Zamawiającego, na zasadzie cateringu. 
 
1.3.6. Za złożone przez Zamawiającego zamówienia na usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu, 
Wykonawca wystawia faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.3.7. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi cateringowe, dla innych niż Zamawiający klientów, pod warunkiem, 
że  nie będzie to odbywać się kosztem obniżenia jakości usług gastronomicznych: 
- świadczonych dla Zamawiającego i klientów związanych z Zamawiającym, 
- świadczonych dla klientów w wynajmowanych pomieszczeniach (Bar Studencki). 
Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu klientów. 
 
1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim wg zamówień od Zamawiającego 
lub innych klientów 
 
1.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydania wyżywienia (obiad konferencyjny, przerwa 
kawowa, kolacja konferencyjna) na imprezy (np. konferencje, szkolenia) zgodnie z zamówieniem ze strony 
Zamawiającego, lub zgodnie z zamówieniem ze strony firmy zewnętrznej jako klienta związanego z 
Zamawiającym). 
 
1.4.2. Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu Zamawiającego lub 
firmy zewnętrznej. 
 
1.4.3. Menu ma być serwowane, na elegancko przygotowanych stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi, 
białymi obrusami. Zupa ma być podana w wazach. Na każde 6 osób konsumujących posiłki ma przypadać jedna 
waza. 
 
1.4.4. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących imprezę musi być wystarczająca do zapewnienia 
efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi grupy osób (które konsumują posiłki w ramach imprezy organizowanej 
przez Zamawiającego lub firmę zewnętrzną) i pozostałych klientów przebywających w tym czasie w Barze 
Studenckim. 
 
1.4.5. Za złożone przez Zamawiającego zamówienia na wyżywienie (posiłki, napoje) w ramach imprez 
organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.4.6. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych osób wykraczające poza 
ustalone między Zamawiający a Wykonawcą menu na imprezy, Wykonawca pobierze płatności na miejscu w Barze 
Studenckim od poszczególnych osób. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę 
należności. 
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1.4.7. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi gastronomiczne na imprezy (np. komunie, imprezy rodzinne, inne), 
dla innych klientów, według zamówień tych klientów, pod warunkiem, że nie będzie to odbywać się kosztem 
obniżenia jakości usług gastronomicznych świadczonych dla Zamawiającego i klientów związanych z 
Zamawiającym. 
Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu klientów. 
 
1.5. Przygotowywanie, dostarczenie i wydanie śniadań na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu 
Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) 
 
1.5.1. Wykonawca jest zobowiązany: 
- w okresie letnim, tj. od połowy czerwca (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) do 
28 września (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) przygotowywać, dostarczyć i 
wydawać śniadania na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 
15A, 80-821 Gdańsk). 
 
1.5.2. Śniadania będą wydawane w pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 
Gdańsk). Pomieszczenia przedstawia plan sytuacyjny (załącznik nr 14 do SIWZ). Wykaz wyposażenia 
znajdującego się w tych pomieszczeniach, został wyszczególniony w załączniku nr 8 do SIWZ. 
 
1.5.3. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych podawanych w formie bufetu 
(tzw. stołu szwedzkiego) dla gości na sali konsumpcyjnej w godzinach serwowania śniadań oraz przygotowanie 
pakietów śniadaniowych dla gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. Zamawiający zakłada, że 
jeden zestaw śniadaniowy lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną osobę. 
 
1.5.4. Wymagane godziny serwowania śniadań: 
- w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach 
letnich kiedy wynajmowane są pokoje dla gości nocujących w Domu Studenckim. 
 
1.5.5. Cena maksymalna za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy nie może przekroczyć od osoby 
dorosłej 21 zł brutto. Dla dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie pobierze opłaty za korzystanie z zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego.  
 
1.5.6. Cena zestawu śniadaniowego musi być taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr 9 do 
SIWZ podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W załączniku nr 10 do SIWZ podano pakiet 
śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Wykonawca wycenia zestaw śniadaniowy wskazany w załączniku nr 9 do SIWZ i pakiet śniadaniowy, 
wskazany w załączniku nr 10 do SIWZ dla liczby przedstawionej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). 
Liczba śniadań (przedstawiona w formularzu oferty) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od potrzeb, 
bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
 
1.5.8. Zmiana rodzaju potraw z załączników nr 9 i nr 10 do SIWZ w ramach przedstawionego zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego jest możliwa w trakcie trwania umowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu i pakietu. 
 
1.5.9. Śniadania podawane będą w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego), niezależnie od liczby osób 
korzystających ze śniadania. 
 
1.5.10. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez względu na liczbę 
osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 
 
1.5.11. Posiłki znajdujące się na bufecie muszą być stale uzupełniane i wymieniane w czasie trwania śniadania 
zapewniając bogaty wybór dla gości jak również świeżość potraw. Wygląd bufetu musi być zawsze estetyczny, 
czysty i bez braków w asortymencie śniadaniowym, o którym mowa w załączniku nr 9 do SIWZ, nawet pod koniec 
serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości.  
 
1.5.12. Podczas serwowania śniadań wystrój pomieszczenia ma być dostosowany do standardu restauracji 
hotelowej, niezależnie od liczby osób korzystających ze śniadania. Stoły mają być elegancko przygotowane, nakryte 
wyprasowanymi, czystymi, białymi obrusami.  
 
1.5.13. W trakcie serwowania śniadania wszystkie stoliki muszą być dostępne do konsumpcji śniadań. Stoliki muszą 
być na bieżąco sprzątane, tak by zapewnić nieprzerwaną ich dostępność dla gości. 
 
1.5.14. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego przygotowywać 
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będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazowe, wygodne i estetyczne opakowanie menu z 
załącznika nr 10 do SIWZ. 
 
1.5.15. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy prognozowanej liczby śniadań  z 4-dniowym 
wyprzedzeniem. Liczba ta może ulec zmianie. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu 
przez Wykonawcę określa Zamawiający w codziennych zamówieniach (przesłanych e-mailem) składanych przez 
recepcję Domu Studenta do godziny 6:00 do realizacji na dzień bieżący. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania korekty złożonego zamówienia w sposób uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Liczba 
pakietów śniadaniowych określana będzie przez Zamawiającego do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ich 
wydanie. Wykonawca dostarczy do recepcji Domu Studenta (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) przygotowane pakiety 
śniadaniowe w dniu poprzedzającym ich wydanie do godziny 23:00. Anulacji śniadań można dokonać do godziny 
24 w dniu poprzedzającym wydanie śniadań.  
 
1.5.16. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie wykupili wcześniej 
śniadania w recepcji Domu Studenta lub klientom z zewnątrz) w ramach tego samego bufetu (tzw. stoły 
szwedzkiego) z zastrzeżeniem, że liczba zestawów śniadaniowych będzie powiększona o liczbę dodatkowych gości 
korzystających z bufetu, a cena nie będzie wyższa za zestaw niż 25 zł brutto za osobę. 
 
1.5.17. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących gości w czasie serwowania śniadań musi być 
wystarczająca do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości.  
 
1.5.18. Za złożone przez recepcję Domu Studenta zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca wystawia faktury, 
które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.5.19. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych gości wykraczające 
poza ustalone menu śniadań, Wykonawca pobierze płatności bezpośrednio od poszczególnych osób. Zamawiający 
nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności. 
 
 
2. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w godzinach: 
a) serwowania śniadań i w przypadku, gdy Zamawiający, grupa turystyczna, konferencyjna lub inna grupa 
gości zleci wykonanie śniadania wcześniej lub później, np. o godzinę lub pół godziny Wykonawca, przygotuje 
śniadanie wg wymaganego przez Zamawiającego menu z załącznika nr 9 do SIWZ i zapewni odpowiednią ilość 
pracowników do obsługi o tej porze, 
b) świadczenia innych usług gastronomicznych zamówionych przez Zamawiającego lub innych klientów. 
Bez względu na zmiany w godzinach Wykonawca ma obowiązek zapewnić najwyższą jakość serwowanych potraw 
oraz dostępność stolików. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany zawsze zapewnić obsługę gości, nocujących w Domu Studenckim nr 2, na sali 
konsumpcyjnej Baru Studenckiego, w godzinach pracy Baru Studenckiego, nawet w przypadku organizacji dużej 
imprezy w Barze Studenckim, niezależnie, czy impreza organizowana jest dla gości nocujących czy nie nocujących 
w Domu Studenckim nr 2. O wszystkich dużych imprezach z udziałem powyżej 30 osób odbywających się w sali 
konsumpcyjnej Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego z minimum 3-dniowym 
wyprzedzeniem. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być krótszy. 
 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez wieczornych 
lub zamkniętych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może wyrazi taką zgodę. Głośna muzyka może być 
odtwarzana w Barze Studenckim tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra.  
 
5. Ochrona imprez podczas świadczenia usług gastronomicznych należy do Wykonawcy. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest dokładać wszelkich starań, by własną działalnością marketingową i sprzedażową 
przyciągnąć jak najwięcej klientów do prowadzonego Baru Studenckiego.  
 
7. Zamawiający ustala następujące godziny świadczenia usług gastronomicznych: 
a) śniadania dla gości nocujących w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 w każdy dzień tygodnia (od 
poniedziałku do niedzieli) oraz w święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach letnich kiedy wynajmowane są 
pokoje dla gości nocujących w Domach Studenckich; 
b) Bar Studencki:  
- nie krócej niż w godzinach od 7:00 do 18:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek), 
- nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 18:00 w weekendy (w które odbywają się zajęcia studiów 
niestacjonarnych);    
c) obsługa imprez (np. konferencje, szkolenia) wg zamówienia ze strony Zamawiającego lub bezpośredniego 
klienta. 
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8. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania usług gastronomicznych, stanowiących 
przedmiot zamówienia, przez cały okres obowiązywania umowy. 
 
9. W okresie trwania adaptacji, modernizacji, remontu przedmiotu najmu oraz w przypadkach awarii i wystąpienia 
nieprzewidzianych trudności, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć prawidłowe świadczenie usług 
gastronomicznych, chyba że Strony ustalą inaczej. 
 
10. Świadczenie usług gastronomicznych powinno być zgodne ze zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
11. Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), innymi 
obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zaleceniami i wytycznymi organów kontroli, a także 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej 
praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP) oraz istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu 
HACCP. 
 
12. Wymagania w zakresie przygotowania, jakości posiłków oraz serwowania posiłków: 
a) posiłki muszą być przygotowane w higienicznych warunkach, w miejscu prowadzenia działalności przez 
Wykonawcę, 
b) serwowane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno, 
c) posiłki muszą być podane na zadbanej i eleganckiej zastawie ze sztućcami z jednakowego zadbanego kompletu,  
d) posiłki muszą być podane w czystej sali konsumpcyjnej Baru Studenckiego lub Domu Studenta nr 1 (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk), sprzątanej codziennie i na bieżąco. 
 
13. Wykonawca dokonuje nakładów i wyposaża przedmiot najmu (Bar Studencki) w niezbędny sprzęt i urządzenia 
na zasadach ustalonych w odrębnej umowie najmu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usługą 
gastronomiczną m.in. zakup produktów żywnościowych, sprzętu i urządzeń. 
 
14. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym 
najmowanych pomieszczeń, w tym do mycia stanowisk pracy, wyposażenia, sprzętu i urządzeń.  
 
15. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przestrzeganie, przez siebie i zatrudnionych pracowników 
realizujących przedmiot zamówienia, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych i 
porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego, w tym na terenie Baru Studenckiego oraz w 
pomieszczeniach, w których świadczony będzie catering. 
 
16. Wykonawca usług gastronomicznych zobowiązany jest do przestrzegania procedur higienicznych, przede 
wszystkim: higieny rąk, środków transportu, wyposażenia, sprzętu i urządzeń oraz stosowania preparatów myjących 
i dezynfekujących pozytywnie zaopiniowanych, dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. 
 
17. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami resztek pokarmu, śmieci komunalnych oraz wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i opakowań 
jednorazowych zużytych po świadczeniu usług gastronomicznych. 
 
18. Wykonawca i jego pracownicy obsługujący klientów zobowiązani są spełniać wszystkie wymogi prawne 
potrzebne do prowadzenia działalności w czasie obowiązywania umowy. 
 
19. Pracownicy Wykonawcę muszą: 
- dbać o wygląd zewnętrzny,  
- posiadać czyste i estetyczne ubranie, 
- właściwie i z kulturą odnosić się do klientów, 
- porozumiewać się komunikatywnie w języku angielskim (dotyczy wszystkich kelnerów). 
- posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie kucharza (dotyczy minimum jednego pracownika). 
 
20. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w punkcie 19 powyżej, 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zatrudniania jednego takiego pracownika 
licząc od momentu stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji przez Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany takiego pracownika w ciągu 24 godzin. 
 
21. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, PIP, BHP, Urząd Ochrony Konsumenta itp.) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w 
zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z wymaganą gramaturą oraz w zakresie 
wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych. 
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22. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli stanu sanitarno-higienicznego najmowanych pomieszczeń, w 
których przygotowywane są posiłki, w tym sprawdzania czystości tych pomieszczeń oraz wyposażenia, sprzętu i 
urządzeń oraz stosowanych środków dezynfekcyjnych, przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp i ppoż. Na 
żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z 
wykonaniem tych obowiązków. 
 
23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług, w szczególności pod względem 
jakości produktów i przygotowywanych posiłków, ich gramatury, zgodności rodzaju posiłków z menu, a także 
przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej 
(Good Manufacturing Practice - GMP), terminów ważności produktów, technologii przygotowywania posiłków oraz 
istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu HACCP. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem tych obowiązków. 
 
24. Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego próbowania potraw serwowanych przez Wykonawcę przy 
każdej imprezie, również śniadaniach oraz do przeprowadzenia oceny organoleptycznej oferowanych posiłków, 
sprawdzania ich gramatury oraz zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym menu. 
 
25. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo udostępnić Zamawiającemu pomieszczenia kuchni i jej zaplecze dla 
celów kontroli wykonywania obowiązków umownych. 
 
26. W celu prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca (Najemca) zobowiązany 
jest posiadać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia (w tym ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub wynikające z 
prawa budowlanego i innych przepisów) i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów związanych 
z prowadzoną działalnością gastronomiczną, w tym działalnością cateringową.    
  
 
III.C. NAJEM POMIESZCZEŃ  
 
1. Miejscem świadczenia usług gastronomicznych opisanych w punkcie III.B są pomieszczenia, które Wykonawca 
(Najemca) ma obowiązek wynająć od Zamawiającego (Wynajmującego) w celu świadczenia tych usług. 
Przedmiotem najmu są pomieszczenia (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, gospodarcze, sala konsumpcyjna 
wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem) znajduje się na terenie Zamawiającego 
(Wynajmującego), tj. na terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku dydaktycznym (oznaczonym 
literą B), wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską Konserwatora Zabytków Miasta 
Gdańska;  
 
2. Opis przedmiotu najmu określa załącznik nr 7 do SIWZ, plan sytuacyjny przedmiotu najmu przedstawia 
załącznik nr 13 do SIWZ; wykaz wyposażenia znajdującego się w pomieszczeniach przeznaczonych do najmu, 
został wyszczególniony w załączniku nr 7 do SIWZ. 
 
3. Zamawiający (Wynajmujący) ustala minimalną kwota czynszu, za najem pomieszczeń (łącznie: 259 m²), 
miesięcznie: 4.000 zł netto. Do kwoty czynszu najmu doliczona będzie kwota podatku VAT. Zamawiający 
(Wynajmujący) wymaga, aby Wykonawca (Najemca) w formularzu oferty podał kwotę czynszu miesięcznego za 
najem całości powierzchni, którą zobowiązuje się płacić Zamawiającemu (Wynajmującemu). Kwota ta nie może 
być niższa od minimalnej kwoty ustalonej przez Zamawiającego (Wynajmującego). 
 
4. Czynsz najmu płatny będzie przez Wykonawcę (Najemcę) miesięcznie z góry przelewem na rachunek bankowy 
Zamawiającego (Wynajmującego) wskazany na fakturze, na podstawie faktur VAT wystawianych przez 
Zamawiającego (Wynajmującego). 
 
5. Wykonawca (Najemca) oprócz czynszu najmu zostanie obciążony przez Zamawiającego kosztami za dostawy 
mediów i innymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach. Dla kosztów 
za dostawy mediów, dla których w przedmiocie najmu znajdują się podliczniki (urządzenia pomiarowe) rozliczenie 
tych mediów dokonywane będzie na podstawie wskazań tych podliczników i stawek obowiązujących u 
poszczególnych dostawców, z którymi Zamawiający ma podpisane poszczególne umowy na dostawę mediów. W 
przypadku mediów, dla których nie ma podliczników rozliczenie będzie wykonywane wskaźnikowo. Szczegóły 
rozliczeń kosztów za dostawy mediów i innych kosztów związanych z prowadzeniem działalności w wynajętych 
pomieszczeniach przedstawiają poniższe punkty od 6 do 9. 
 
6. Do kosztów, o których mowa w punkcie 5 powyżej należą: 
 a) opłaty za dostawy mediów: 

• zużycie energii elektrycznej (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu) - szacowany 
koszt roczny to 23.049,77 zł netto; 
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• zużycie wody zimnej, odprowadzenie ścieków i podgrzanie wody (wg wskazań urządzeń 
pomiarowych dla przedmiotu najmu) – szacowany koszt roczny to 16.154,05 zł netto; 

• zużycie gazu (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu) – szacowany koszt roczny 
to 15.409,62 zł netto; 

• ogrzewanie (rozliczenie wskaźnikowe) – szacowany koszt roczny to 6.363,56 zł netto; 
• opłata za przeprowadzone rozmowy telefoniczne (wg bilingu); 

W przypadku konieczności wymiany liczników koszty poniesie Wykonawca (Najemca). 
 b) inne koszty związane z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach: 

• opłata za przeglądy systemu wentylacyjnego wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany 
koszt roczny to 500 zł netto; 

• opłata za przeglądy instalacji przeciw pożarowej i za przegląd podręcznego sprzętu 
przeciwpożarowego, wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany koszt roczny to 200 zł 
netto; 

• opłata za przeglądy instalacji elektrycznej wykonywane na zlecenie Zamawiającego 
(Wynajmującego) – szacowany koszt roczny to 700 zł netto; 

• opłata za konserwacje i przeglądy instalacji gazowej wykonane na zlecenie Zamawiającego 
(Wynajmującego);  

• opłata za dezynfekcję i deratyzację; 
• inne opłaty (np. opłaty za media nie ujęte w punkcie 6a, opłaty za przeglądy i konserwacje nie ujęte w 

punkcie 6b)  powstałe w trakcie działalności prowadzonej przez Wykonawcę (Najemcę) na terenie 
przedmiotu najmu. 

 
7. Wymienione powyżej koszty są szacunkowe, wyliczone na podstawie 12 miesięcy i mogą ulec zmianie w 
zależności od warunków prowadzenia działalności i jej zakresu. 
 
8. Do wyżej wymienionych kosztów doliczona będzie kwota podatku VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. 
Wszelkie płatności za świadczenia (usługi i dostawy) wskazane w punkcie 6 powyżej następować będą z dołu 
i dokonywane będą przez Wykonawcę (Najemcę) miesięcznie, na podstawie faktur wystawianych przez 
Zamawiającego. 
 
9. Dodatkowo Wykonawca (Najemca) zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z 
odbiorem, wywozem, unieszkodliwianiem wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez Najemcę 
działalności gastronomicznej. Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami do uregulowania obowiązków dotyczących gospodarki wszelkimi odpadami, tj. do 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 
Najemca ma obowiązek składowania odpadów (w szczelnie zamkniętych workach), w miejscach wyznaczonych 
przez Wynajmującego, wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez świadczącego usługę wywozu odpadów. 
Należy odpowiednio dostosować częstotliwość opróżniania pojemników do prowadzonej działalności. W przypadku 
przepełnienia pojemników i składowania odpadów poza tymi pojemnikami lub w przypadku wrzucania ich do 
pojemników Wynajmującego, Najemca zostanie obciążony kosztem usunięcia tych odpadów oraz dodatkową 
ryczałtową kwotą 500 zł za każde zdarzenie. 
 
10. Wykonawca (Najemca) ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur 
związanych z warunkami techniczno-lokalowo-kosztowymi przedmiotu najmu pod kątem planowanej działalności 
(świadczenie usług gastronomicznych zgodnie z punktem III.B SIWZ). Wykonawca obowiązany jest sprawdzić 
dokładnie warunki lokalowo-techniczno-kosztowe przedmiotu najmu pod kątem wymogów dla swojej planowanej 
działalności, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami, ujawnione po podpisaniu 
umowy, obciążają w całości Wykonawcę. 
 
11. Pomieszczenia przeznaczone do najmu wraz z wyposażeniem można obejrzeć od poniedziałku do piątku, po 
telefonicznym umówieniu się z osobami wskazanymi do kontaktów z Wykonawcami. Osoby, które chcą obejrzeć 
zaplecze Baru Studenckiego (pomieszczenia kuchenne, gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w 
tych pomieszczeniach wyposażeniem) obowiązane są przedstawić Zamawiającemu książeczkę sanepidu z 
aktualnym badaniem przeprowadzonym do celów sanitarno-epidemiologicznych. 
 
12. Na terenie Zamawiającego (Wynajmującego) funkcjonują płatne, niestrzeżone miejsca postojowe. Wykonawcy 
(Najemcy) przysługuje możliwość wykupienia rocznych kart parkingowych dla pracowników Wykonawcy 
(aktualna cena wraz z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT wynosi 30 zł rocznie za kartę; cena ta może ulec 
zmianie; Wykonawcę będzie obowiązywała cena obowiązująca w danym roku). Wjazd dla gości Baru Studenckiego 
jest bezpłatny pod warunkiem wyposażenia Baru Studenckiego w urządzenie zerujące bilety parkingowe zgodne z 
zaleceniami Zamawiającego. Koszt zakupu urządzenia i jego instalacji ponosi Wykonawca (szacunkowy koszt 2000 
zł netto). Bezpłatny wjazd samochodów dostawczych na teren Zamawiającego możliwy jest na czas niezbędny do 
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załadunku-rozładunku do 30 minut. Wykonawca dopilnuje, by samochody dostawcze parkowały tylko na 
wyznaczonym miejscu („kopercie”) wskazanym przez Zamawiającego.  
 
13. Przedmiot najmu użytkowany będzie przez Wykonawcę (Najemcę) bez prawa dokonywania zmian w jego 
substancji bez uzyskania zezwolenia Zamawiającego (Wynajmującego).  
 
14. Wykonawca (Najemca) winien dostosować przedmiot najmu do swoich potrzeb na własny koszt. Ewentualne, 
planowane przez Najemcę zmiany (adaptacje, modernizacje lub remonty) przedmiotu najmu wymagają 
przedstawienia Wynajmującemu przez Najemcę projektu planowanych zmian, który podlega akceptacji przez 
Wynajmującego.  
 
15. Wykonawca (Najemca) ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wystroju sali 
konsumpcyjnej. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu (Wynajmującemu) projekt aranżacji 
wnętrz i uzyskać jego akceptację. 
 
16. Wykonawca (Najemca)  nie ma prawa dalszego podnajmowania, udostępniania, w części lub całości, odpłatnie 
lub nieodpłatnie, przedmiotu najmu. 
 
17. Wykonawca (Najemca), najpóźniej do dnia rozpoczęcia działalności gastronomicznej, zobowiązany jest we 
własnym zakresie i na własny koszt uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia (w tym ze Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lub wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów) i koncesje właściwych organów, 
wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością w przedmiocie najmu.   
  
18. W czasie trwania umowy Najemca zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie. 
Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt: 
- przeprowadzać konserwacje i naprawy,  
- przeprowadzać przeglądy serwisowe wyposażenia, sprzętu i urządzeń,  
- przeprowadzać naprawy bieżące 
- przeprowadzać remonty bieżące przedmiotu najmu. 
Najemca zobowiązany jest ponosić nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem zarówno nieruchomości jak i 
ruchomości. 
 
19. Wykonawca (Najemca)  na własny koszt zakupi niezbędny sprzęt i urządzenia odpowiadające standardowi 
i stylowi Akademii Muzycznej. Wykonawca na własny koszt ubierze zatrudniony przez siebie personel w odzież 
odpowiadającą standardowi i stylowi Akademii Muzycznej. W całym okresie trwania umowy Wykonawca 
zapewnia we własnym zakresie niezbędną ilość sztućców, zastawy stołowej oraz innych naczyń niezbędnych do 
podawania posiłków. Rodzaj i wygląd zakupowanego sprzętu i urządzeń oraz odzieży wymaga uzyskania pisemnej 
akceptacji Zamawiającego. 
 
20. Uzupełnianie wyposażenia przedmiotu najmu leży po stronie Wykonawcy (Najemcy). Po zakończeniu umowy 
stan wynajmowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem (przekazanym protokolarnie do korzystania po zawarciu 
umowy) musi pozostawać w stanie niepogorszonym (nadające się do dalszej eksploatacji: naprawione, czyste) z 
wyjątkiem naturalnego zużycia, chyba że wcześniej zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami kasacja danych 
ruchomości. W związku z powyższym:  
a) w wypadku zużycia wyposażenia, wchodzącego w skład przedmiotu najmu, w wyniku jego normalnej 
eksploatacji, Wykonawca (Najemca) nie będzie zobowiązany do wymiany tego wyposażenia, 
b) wszelkie braki i zniszczenia ponad naturalne zużycie Wykonawca (Najemca) zobowiązany jest uzupełnić na 
własny koszt na dzień zakończenia umowy. 
 
21. Po zakończeniu obowiązywania umowy wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione  przez Wykonawcę 
(Najemcę) na adaptację, modernizację, remonty przedmiotu najmu, na które Najemca uzyskał zgodę 
Zamawiającego (Wynajmującego) lub takiej zgody nie uzyskał bądź o taką zgodę nie wystąpił, przechodzą na 
własność Zamawiającego (Wynajmującego), bez konieczności zwrotu przez Zamawiającego (Wynajmującego) 
jakichkolwiek nakładów, jak również ich wartości, Wykonawcy (Najemcy), a Wykonawca (Najemca) zrzeka się 
dochodzenia zwrotu nakładów, jak również ich wartości w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.  
 
22. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy (Najemcy) dotyczące przedmiotu najmu zawarte są we wzorze umowy 
najmu zawartym w załączniku nr 12 do SIWZ. 
 
III.D. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH 
Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) do 50% wartości zamówienia podstawowego. 
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III.E. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 
Wykonawca składa ofertę na cały przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
III.F. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH 
Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań 
alternatywnych (wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 
wariantowych. 
 
III.G. INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW 

 
1. Informacje o obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia   
 
Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia dotyczącego obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  
 
2. Informacje dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia przez podwykonawców 
 
2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 
 
2.2. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca ponosi pełną 
odpowiedzialność wobec Zamawiającego za jego działania, uchybienia, zaniedbania lub zaniechania. 
 
2.3. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz 
odpowiednio (o ile dotyczy) podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby 
Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 
 
2.4. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
2.5. Przez umowę o podwykonawstwie należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a w przypadku zamówień 
publicznych na roboty budowlane także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA (UMOWY) I MIEJSCE WYKONANIA UMOWY 
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia (świadczenie usług gastronomicznych): od 01.10.2014 r. do 
30.09.2017r. (3 lata). Okres najmu: od dnia 18.09.2014r., tj. od dnia przekazania (na podstawie protokołu 
zdawczo-odbiorczego) Wykonawcy przez Zamawiającego pomieszczeń, będących przedmiotem najmu wraz z 
wyposażeniem, do dnia 30.09.2017r.    
 
2. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:  
- Bar Studencki (ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
- Dom Studencki nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk), 
- inne miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie Akademii Muzycznej. 
 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
a) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(informacje  dotyczące tych warunków wskazano w punkcie V i w punkcie VI  niniejszej SIWZ),  
oraz  
b) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art.24 
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych  (informacje dotyczące tych warunków wskazano w punkcie VII i w 
punkcie VIII niniejszej SIWZ). 
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V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW (dotyczy warunków o których mowa w art.22 ust.1 Prawo zamówień 
publicznych) 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:  
 
1.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania;  
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania uprawnień. Ocena spełnienia warunku, 
posiadania uprawnień, nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie 
VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku posiadania uprawnień; 
 
1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do realizacji zamówienia; 
W zakresie spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
wykazał się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, 
co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych w zakładzie gastronomicznym 
(stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 
88.000 zł brutto, w zakresie których jest świadczenie usług cateringowych (świadczonych codziennie w okresie 
minimum 90 dni), o wartości usługi cateringowej minimum 29.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;  
 
1.2.1. Ocena spełnienia warunku, posiadania wiedzy i doświadczenia,  nastąpi w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1  SIWZ i wykaz usług wskazany w punkcie VI.1.2 SIWZ. 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży: 
- oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku (posiadania wiedzy i 
doświadczenia)  
oraz  
- wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w postaci:  
co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym 
(stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 
88.000 zł brutto, w zakresie których jest świadczenie usług cateringowych (świadczonych codziennie w okresie 
minimum 90 dni), o wartości usług cateringowych minimum 29.000 zł brutto, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
1.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem 
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia warunku, dysponowania 
odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, nastąpi w oparciu o 
przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za 
spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu 
warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
1.4. posiadający sytuację ekonomiczną i finansową zapewniającą wykonanie zamówienia; 
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w zakresie posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej. 
Ocena spełnienia warunku, posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej, nastąpi w oparciu o przedstawione przez 
Wykonawcę oświadczenie wskazane w punkcie VI.1.1 SIWZ. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli 
Wykonawca złoży oświadczenie (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ) o spełnieniu warunku 
posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
 
2. Zamawiający oceni spełnianie przez Wykonawców  w/w warunków, określonych w punkcie V.1 SIWZ, w 
oparciu o oświadczenie i dokumenty złożone przez Wykonawców w postępowaniu, na zasadzie: spełnia/nie spełnia. 
 
3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 
zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z 
nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia warunku nastąpi w szczególności w oparciu o pisemne zobowiązanie 
wystawione przez podmiot oddający Wykonawcy do dyspozycji niezbędne zasoby na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia. Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z 
zasobów innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  
Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
VI. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
WYMIENIONYCH W PUNKCIE V SIWZ 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych w punkcie V SIWZ, Wykonawca ma dostarczyć 
następujące oświadczenie i dokumenty: 
 
1.1. Oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ), że Wykonawca spełnia warunki udziału 
w postępowaniu, określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych; 
 
1.2. wykaz (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w postaci:  
co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym 
(stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 
88.000 zł brutto, w zakresie których jest świadczenie usług cateringowych (świadczonych codziennie w okresie 
minimum 90 dni), o wartości usług cateringowych minimum 29.000 zł brutto, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi 
zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 
2. Dowodami, o których mowa w punkcie VI.1.2 powyżej, są: 
a) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie 
powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
 
b) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie VI.2.a. 
 
2.1. W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa 
w punkcie VI.1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których 
mowa w punkcie VI.2.  
 
3. W razie konieczności, szczególnie gdy wykazy lub dowody, o których mowa odpowiednio w punkcie VI.1.2, 
VI.2 budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie 
nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do 
właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych 
informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.  
 
4. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia i zgodnie z art.26 
ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, 
osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, Wykonawca w 
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
Przykładowy wzór pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów) – 
stanowi załącznik nr 6 do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
5. W przypadku podmiotów, o których mowa w punkcie VI.4 powyżej, kopie dokumentów dotyczących 
odpowiednio tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty, z tym, że zobowiązane 
podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 
wykonywaniu zamówienia ma być w formie pisemnej. 
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VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 
SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
 
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali 
zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 
5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w 
okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
a¹) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia 
publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej 
nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co 
najmniej 5% wartości umowy; 
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, 
jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego; 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem 
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub 
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę 
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za 
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a 
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o 
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
j) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w 
art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od 
dnia uprawomocnienia się wyroku; 
k) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną 
lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego 
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku. 
 
2. Zamawiający oceni brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przedstawionego przez 
Wykonawcę oświadczenia i dokumentów wskazanych w punkcie VIII  SIWZ według następujących zasad: 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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2.1. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.a, 1.a¹ i 1.d – 1.k na podstawie oświadczenia o braku 
podstaw do wykluczenia, o którym mowa w punkcie VIII.1.1 SIWZ; 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.b - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.1 i VIII.1.2 SIWZ. 
2.2. dla przesłanek wykluczenia wskazanych w punkcie 1.c - na podstawie oświadczenia o braku podstaw do 
wykluczenia i dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.3 i VIII.1.4 SIWZ. 
 
3. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie wyklucza. 
 
4. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art. 24 ust.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 
a) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych 
czynności, chyba że udział tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; 
b) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o 
którym mowa w art.46 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu 
związania ofertą; 
c) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania; 
d) Wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 
e) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o 
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz.331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty w tym samym 
postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej 
konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
 
5. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o 
których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, istniejących między przedsiębiorcami, w 
celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia Wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod 
uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, istniejących między przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz 
przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz Wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art.26 ust.2d 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
6. Zamawiający dokona oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na zasadzie: wyklucza/nie wyklucza. 
 
7. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z 
zastrzeżeniem art. 92 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8. Ofertę złożoną przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania, na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą. 
 
VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU 

WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W PUNKCIE VII SIWZ 

 
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca ma 
dostarczyć następujące oświadczenie i dokumenty: 
1.1. oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia z 
postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;  
 
1.2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 
oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
 
1.3. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie 
właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub 
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 
1.4. aktualne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert) zaświadczenie 
właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1%23hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p2&full=1
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potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub 
potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 
lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
 
1.5. lista (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ) podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych albo informacja Wykonawcy 
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej. 
 
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.1.2, 1.3, 1.4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w 
kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
2.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
2.2. nie zalega z  uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 
wykonania decyzji właściwego organu. 
 
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, zastępuje się je dokumentem 
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone 
przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, lub przed notariuszem. 
 
4. Dokumenty, o których mowa w punkcie VIII.2 SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania ofert, z wyjątkiem dokumentu wymienionego w punkcie VIII.2.2 SIWZ, który 
powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Odpowiednio ma to 
zastosowanie do punktu VIII.3 SIWZ. 
 
5. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie.   
 
6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych i punkcie V.1 SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych 
w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca winien 
do oferty przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie i dokumenty wymienione w punktach 
od VIII.1.1 do VIII.1.4 SIWZ oraz odpowiednio wymienione w punkcie VIII.2 i VIII.3 SIWZ.  
 
 
IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, 
OŚWIADCZEŃ, INFORMACJI I WYKAZÓW  
Oferta ma zawierać: 
1. Wypełniony formularz oferty – przygotowany przez Wykonawcę zgodnie ze wzorem stanowiącym  załącznik nr 
1 do SIWZ; 
 
2. Oświadczenia i dokumenty – wymienione w punkcie VI i VIII  SIWZ; 
 
3.  Pisemne zobowiązanie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów). Przykładowy wzór 
pisemnego zobowiązania do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich 
przy wykonaniu zamówienia (jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innych podmiotów) – stanowi załącznik nr 6 
do SIWZ: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 
 
4. Dowód wniesienia wadium. 
 
5. W celu ustalenia zasad reprezentacji: pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika z 
dokumentów określonych w punkcie VIII.1.2 SIWZ, wydruk z „Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej” w przypadku składania oferty przez osobę prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą lub 
inny dokument potwierdzający uprawnienia do złożenia oferty w imieniu wykonawcy(ów), w szczególności umowę 
spółki cywilnej w przypadku gdy ofertę składają wspólnicy takiej spółki; pełnomocnictwo musi być złożone w 
formie oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z 
dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest 
upoważniony; 
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6. Dokument pełnomocnictwa pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne 
wykonanie zamówienia w przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złożone w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; 
treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest 
upoważniony. 
 
X.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY.  

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA  

 
1. Ofertę i załączniki do niej  należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały np. na maszynie do pisania lub 
komputerze. Zamawiający dopuszcza ręczne, czytelne wypełnianie formularzy ofertowych (według załączników 
określonych w SIWZ). Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Ofertę składa się w formie pisemnej. 
 
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej.  
 
4. Jeżeli dla oświadczeń i wykazów przewidziany jest wzór – załącznik do SIWZ, dokumenty te sporządza się 
według tych wzorów. 
 
5. Wszystkie wzory - załączniki określone w SIWZ należy wypełnić bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. 
W przypadku, gdy dane nie dotyczą Wykonawcy należy wpisać „nie dotyczy”. 
 
6. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki powinny być opatrzona kolejnym numerem i podpisane przez 
osobę/osoby uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika.  
 
7. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę (osoby)  
podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i wstawienie 
„nad” lub „obok” poprawnego zapisu. 
 
8. Wymagane dokumenty należy dostarczyć w formie oryginałów lub kopii poświadczonych „za zgodność z 
oryginałem” przez Wykonawcę, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”.  
 
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych 
podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są 
poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.  
   
10. Każdy dokument stanowiący ofertę lub załącznik do niej musi być czytelny. 
 
11. Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem 
na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą. 
 
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem, złożeniem oferty i uczestnictwem w 

postępowaniu. 
 
13. Wszystkie strony oferty winny być spięte.  
 
14. Złożone w ramach oferty dokumenty nie podlegają zwrotowi. 
 
15. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi (nazwa 
Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 2/ZP/2014,  nie otwierać przed 18.08.2014r. godz. 10:30” 
 
16. W przypadku braku powyższej informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające 
z tego braku, np. omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia lub jej nie otwarcie w trakcie 
sesji otwarcia ofert. 
 
17. Stwierdzenie przez Zamawiającego podania informacji nieprawdziwych, mających lub mogących mieć wpływ 
na wynik  prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.  
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18. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów  
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 
innym uczestnikom postępowania, muszą być one oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
(Dz.U. z 2003r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.).  
 
19. Postanowienia dotyczące ofert wspólnych składanych przez dwa (lub więcej) podmioty gospodarcze. 
 
19.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 
 
19.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego. 
 
19.3. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców 
oddzielnie. 
 
19.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów 
dotyczących odpowiednio Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę lub 
pełnomocnika występującego jako reprezentant Wykonawców występujących wspólnie. 
 
19.5. Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który 
przedkłada lub uczestniczy w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy 
zostaną odrzucone. 
 
19.6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za 
wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
19.7. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia 
zamówienia, Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem 
umowy o zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od 
terminu określonego na wykonanie zamówienia.  
 
 
XI.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI; 
 INFORMACJE O SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW;  
 WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI; 
 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 
 
1. Cała korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami prowadzona będzie w języku polskim.  
 
2. Zgodnie z wyborem Zamawiającego, w niniejszym postępowaniu, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje, z zastrzeżeniem poniższego punktu 3, Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub 
drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich 
otrzymania. 
 
3. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej dla niżej wymienionych czynności, dla których nie dopuszcza 
formy faksowej ani drogą elektroniczną: 
a) złożenie oferty, 
b) zmiana/uzupełnienie/wycofanie oferty, 
c) uzupełnienie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust.1 oraz w art.26 ust.2d ustawy Prawo 
zamówień publicznych, na zasadach określonych w art. 26 ust.3 i 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
4. Dane do korespondencji:  
a) adres: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
Dział Zamówień Publicznych 
b) fax: 
(58) 300-92-10 
c) adres poczty elektronicznej:  
e.wisniewska@amuz.gda.pl 
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5. Zamawiający do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami upoważnia następującą osobę: Elżbieta 
Wiśniewska. Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach urzędowania, tj. od 7:30 do 15:30 od 
poniedziałku do piątku. 
 
6. Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz zostanie 
przekazana wszystkim Wykonawcom, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
8. Zamawiający może w uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana SIWZ zostanie 
niezwłocznie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazana wszystkim Wykonawcom, 
którym przekazano SIWZ, stając się automatycznie jej integralną częścią. Wszelkie wprowadzone przez 
Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy. Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści 
ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, zgodnie z art. 12a ustawy z 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zaś jeżeli zmiana treści 
SIWZ nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu lecz w wyniku tej zmiany niezbędny jest dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający również przedłuży termin składania ofert. W takim 
przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu 
będą podlegały nowemu terminowi. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający poinformuje 
Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz umieści taką informację na własnej stronie internetowej. 
 
XII.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
1. CENĄ OFERTY jest wartość ogólna oferty wyliczona jako różnica pomiędzy ceną usług gastronomicznych a 
czynszem najmu pomieszczeń w skali 3 lat. Szczegółowe dane do wyliczenia ceny oferty Wykonawca zawiera w 
formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do podania w formularzu oferty ceny 
za usługi gastronomiczne oraz czynsz najmu.   
 
2. Ceną za usługi gastronomiczne jest kwota wyrażona w złotych polskich stanowiąca sumę wartości (wraz z 
podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce) pozycji nr 1 i pozycji nr 2 w tabeli A wskazanej w formularzu 
oferty (załącznik nr 1 do SIWZ). Cena za usługi gastronomiczne obejmuje okres 3 lat. 
 
3. Cena oferty musi być podana w PLN. Wszystkie ceny jednostkowe i wartości należy podać z dokładnością do 
dwóch miejsc po przecinku. 
 
4. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena za usługi 
gastronomiczne obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonywaniem usługi oraz warunkami 
stawianymi przez Zamawiającego.  
 
5. Jeżeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upust cenowy, to musi go uwzględnić w cenie.   
 
6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być prowadzone wyłącznie w walucie: PLN. 
 
7. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wysokości cen za usługi gastronomiczne (dotyczy menu 
wymienionego w załącznikach nr 9 i nr 10) przez cały okres obowiązywania umowy.   
 
8. Ceny ulegają zmianie w przypadku zmian stawek podatku VAT (także obniżka) lub innych opłat 
publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem zamówienia. 
 
9. Zmiana cen za świadczone usługi gastronomiczne może nastąpić po zawarciu pisemnego aneksu do umowy. 
 
XIII.  ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 
1.  Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę za pomocą pisemnego 

powiadomienia przed upływem terminu do składania ofert. 
2.  Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być podpisane przez Wykonawcę lub 

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć w zamkniętej kopercie, która 
powinna być dodatkowo oznaczona odpowiednio określeniami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Koperty 
oznakowane dopiskiem „ZMIANA”  zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził 
zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 

3.  Wycofana oferta bez otwierania niezwłocznie zostanie zwrócona Wykonawcy. 
4. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. 
5.  Żadna oferta nie może być zmieniona po terminie składania ofert. 
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XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga wniesienia wadium. Każdy 
Wykonawca przystępujący do postępowania obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. Wadium należy 
wnieść przed upływem terminu składania ofert. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 
a) pieniądzu,  
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie 
kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  
c) gwarancjach bankowych, 
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,  
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
3. W przypadku, kiedy wadium jest wnoszone w pieniądzu, należy je wpłacić przelewem z dopiskiem „wadium: 
przetarg nieograniczony, usługi gastronomiczne” na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Zachodni WBK 
S.A. 14 1090 1098 0000 0000 0901 5764.    
4. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu zostało wniesione w terminie, będzie decydowała data 
wpływu środków na jego rachunek. 
5. W przypadku wniesienia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający wymaga aby w swojej treści 
zawierało zobowiązanie do bezwarunkowej zapłaty pełnej kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego oraz 
przewidywało bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w punkcie 
XIV.10 i 11.   
6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych, niż pieniądz, formach określonych w punkcie XIV.2, oryginał 
dokumentu wadialnego należy złożyć w oddzielnej, opisanej kopercie wraz z ofertą, natomiast potwierdzoną za 
zgodność z oryginałem kserokopię, należy załączyć do oferty. Oryginalne dokumenty wadium będą zdeponowane w 
kasie Zamawiającego, pokój nr 109 (budynek czerwony). Dokumenty dotyczące ustanowienia wadium muszą 
zachować ważność przez cały okres związania Wykonawcy ofertą. 
7. Zamawiający, z zastrzeżeniem punktu XIV.10 i 11, zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po 
wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, 
Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 
wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.   
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem 
terminu składania ofert.   
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie 
art.46 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego 
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez 
Zamawiającego.  
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym 
mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których 
mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.  
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,  
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano, 
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy. 
12. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium zostanie wykluczony z postępowania.             
Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie skutkuje 
wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 
 
 
XV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
 
1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z 
upływem terminu składania ofert. 
 
2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że 
Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do 
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
3. Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w punkcie XV.2, nie powoduje utraty wadium. 
 
4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 
wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania oferta. 
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Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek 
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza.  
 
 
XVI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty należy składać do dnia 18.08.2014r. do godz. 10:00, osobiście lub przez posłańca (poczta, kurier) - 
decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych 
(pokój 108, budynek czerwony). 
 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie zwraca ofertę, która 
została złożona po terminie.   
 
 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  18.08.2014r. o godz. 10:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział Zamówień Publicznych 
(pokój 108, budynek czerwony). 
 
2. Przy otwarciu ofert mogą być obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawców. 
 
XVIII.  TRYB OTWARCIA I OCENY OFERT 
1.  Otwarcie ofert jest jawne. Oferty otwarte zostaną zgodnie z art. 86 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2.  Oferty, dla których powiadomienie o wycofaniu zostało przedłożone zgodnie z niniejszą SIWZ nie zostaną 

otwarte  i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy. 
3.  Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

przedmiotu zamówienia. 
4.  Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje 

dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach. 
5.  Oferty oceniane będą w oparciu o zasady i kryterium zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 
6.  Wykonawcy zostaną powiadomieni o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z art. 92 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
 
XIX.  SPRAWDZENIE OFERT, OKREŚLENIE ICH ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI, POWODY 

ODRZUCENIA OFERTY 
1.  Oferta, złożona w określonym przez Zamawiającego terminie, oceniana będzie w oparciu o zasady i kryterium 

zawarte w niniejszej SIWZ oraz ustawie Prawo zamówień publicznych. 
2.  Przed oceną ofert Zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawcy w postępowaniu i określi, 

czy Wykonawca spełnia wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w punkcie V niniejszej SIWZ, 
czy oferta została prawidłowo podpisana, czy jest zabezpieczona wadium, czy jest zgodna z wymaganiami 
przedstawionymi  w SIWZ. 

3.  W toku badania i oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień 
dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art.87 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej 
oferty. 

4.  Zamawiający poprawia w ofercie: 
a) oczywiste omyłki pisarskie, 
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści ofert. 
O poprawkach omyłek Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 
5.  Zamawiający oceni spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, określonych w punkcie V 

niniejszej SIWZ, według następujących zasad: 
a)  ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o oświadczenia i 

dokumenty złożone przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu, metodą „spełnia/nie spełnia”; 
b)  jeżeli Wykonawca nie wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ, 

zostanie wykluczony z postępowania z zastrzeżeniem przepisów art. 26 ust. 3 oraz 4; 
c)  ofertę Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i ust.2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych, uznaje się za odrzuconą; 
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d)  jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunków określonych w punkcie V niniejszej SIWZ i nie 
zostanie wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz jeżeli jego 
oferta nie zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych, złożona 
oferta zostanie zakwalifikowana do dalszej analizy. 

6.  Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę (art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych), jeżeli: 
a)  jest niezgodna z ustawą, 
b)  jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków  Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 

pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
c)  jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, 
d)  zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
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 Prawo Zamówień Publicznych, 
h)  jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 
XX.  KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, 

WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 
1. W oparciu o kryterium oceny ofert Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają 
wymaganiom  przedstawionym w niniejszej SIWZ.  
 
2. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: 
cena (C): 100 % 
 
C = A - B 
C: cena oferty ( wartość ogólna oferty, tj. cena usług gastronomicznych po pomniejszeniu o opłaty z tytułu czynszu 
za najem w skali 3 lat)  
A: cena usług gastronomicznych (przygotowanie, dostarczenie i wydanie śniadań) w okresie 3 lat 
B: czynsz najmu pomieszczeń za okres 36 miesięcy 
 
3. Kryterium cena oceniane będzie jak niżej:     
 
         Cmin 

X = -----------  x 100 pkt x 100% 
               Coferty    
gdzie: 
X - wartość punktowa ocenianego kryterium 
Cmin  - najniższa wartość ze złożonych ofert 
Coferty - wartość badanej oferty 
 
4. Do celu oceny ofert ceną usług gastronomicznych (A) jest kwota, wyrażona w złotych polskich stanowiąca 
sumę wartości (wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce) pozycji nr 1 i pozycji nr 2 w tabeli A 
wskazanej w formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. wartość brutto usług gastronomicznych w okresie 3 
lat.  
 
5. Do celu oceny ofert czynsz najmu pomieszczeń (B) jest to kwota, wyrażona w złotych polskich 
zawierająca podatek od towarów i usług (VAT), wskazana w tabeli B formularza oferty (załącznik nr 1 do 
SIWZ), tj. wartość brutto czynszu najmu w okresie 3 lat.  
  
6. Cena oferty zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.  
 
7. Oferta przedstawiająca najniższą cenę otrzyma maksymalną liczbę punktów: 100 pkt. Pozostałym ofertom 
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (zgodnie z podanym wzorem) liczba punktów. Wynik będzie traktowany 
jako wartość punktowa oferty w zakresie kryterium: cena. Ilość punktów obliczona będzie z dokładnością do dwóch 
miejsc po przecinku. 
 
8. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów (punkty uzyskane za kryterium: CENA - dla przedmiotu 
zamówienia) zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą dla przedmiotu zamówienia. 
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XXI.  INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 

 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, 
o: 
a) wyborze najkorzystniejszej oferty,  
b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) terminie określonym zgodnie z art.94 ust.1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 
 
2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia 
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób 
określony w art. 27 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny 
sposób. 
 
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których 
mowa w punkcie XXI.2, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej 
oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.  
 
4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona: 
a) na stronie internetowej Zamawiającego, 
b) w miejscu publicznie dostępnym (na tablicy ogłoszeń) w siedzibie Zamawiającego. 
 
5. Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą na warunkach określonych w: 
a) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
b) złożonej ofercie,   
c) wzorach umów, stanowiących załączniki nr 11 i nr 12 do SIWZ. 
 
6. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, 
Zamawiający zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed zawarciem umowy o 
zamówienie publiczne. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu 
określonego na wykonanie zamówienia.  
 
7. W przedmiotowym postępowaniu nie wymaga się zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zamawiający 
nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy w rozumieniu art. 147 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr  113, poz. 759 z późn. zm.). Przed zawarciem umowy 
najmu Wykonawca zobowiązany będzie do wpłaty kaucji gwarancyjnej w wysokości dwumiesięcznego czynszu 
wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce za przedmiot najmu.  
 
8. Umowa na usługi gastronomiczne zostanie zawarta jednocześnie z zawarciem umowy najmu. 
 
9. Na poczet kaucji gwarancyjnej Zamawiający może zaliczyć wadium w pieniądzu złożone przez Wykonawcę.  
 
10. Zamawiający informuje, że od Wykonawcy jako Najemcy wymagane jest złożenie za cały okres trwania umowy 
najmu oświadczenia w formie aktu notarialnego (sporządzonego na własny koszt) o dobrowolnym poddaniu się 
egzekucji co do obowiązku: 
a) wydania przedmiotu umowy najmu, którym jest najem pomieszczeń (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, 
gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem), o łącznej 
powierzchni 259 m², znajdujących się w budynku dydaktycznym (oznaczonym literą B)  Akademii Muzycznej, po 
jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.); 
b) zapłaty czynszu najmu pomieszczeń, o którym mowa w §8 ust.1 umowy najmu do kwoty stanowiącej sumę 
miesięcznych czynszów najmu za cały okres obowiązywania tejże umowy w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 ustawy z 
dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
 
12. Wykonawca ma obowiązek na własny koszt ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywania działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (świadczenie usług 
gastronomicznych), w okresie wykonywania usług gastronomicznych na sumę gwarancyjną minimum 500.000 zł 
na jedno i wszystkie zdarzenia); 
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13. NAJEMCA zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej najemcy na sumę ubezpieczenia: 
minimum 500.000 zł. 
 
 
XXII.  KARY UMOWNE Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY ORAZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
1. Wszelkie warunki umowy o świadczenie usług gastronomicznych zawarto poniżej oraz we wzorze stanowiącym 
załączniki nr 11 do SIWZ. Załącznik nr 12 do SIWZ stanowi wzór umowy najmu. 
 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy o świadczenie usług 
gastronomicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień punktu 3 poniżej. 
 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
a) w trakcie trwania umowy ceny usług gastronomicznych ulegną zmianie w przypadku zmian (także obniżka) 
stawek podatku VAT lub innych opłat publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy; 
b) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu 
wykonania przedmiotu umowy, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników 
zewnętrznych i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy 
wynagrodzenia Wykonawcy; 
c) zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany 
te będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie 
lub wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy; 
d) zmiana dotycząca przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a 
skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu umowy;  
e) zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji kontrolnych; 
f) zmiany dotyczące terminów wykonania wydawania posiłków – wynikające z czynników zewnętrznych, w 
przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;  
g) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość 
wykonania przedmiotu umowy w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla 
Zamawiającego; nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie 
zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
h) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to wynikało ze zmiany umowy 
najmu i nie będzie wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy 
wynagrodzenia Wykonawcy; 
i) zmiana dotycząca wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach;  
j) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania 
decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy; 
k) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi 
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
zaakceptowane przez Wykonawcę.  
l) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w 
sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
ł) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy Wykonawca 
wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu 
czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
m) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot 
umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ i umowie; 
n) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą w nazwach lub adresach stron, zmianą związaną z 
przekształceniem podmiotowym stron; 
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XXIV.   POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W 
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia, który 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.907 z późn. zm), przysługują środki ochrony prawnej wynikające z 
art.180 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwzględnieniem trybu niniejszego postępowania oraz 
ograniczeń wynikających z wartości zamówienia. 
 
2. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
 
3. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o 
niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
 
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się 
niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 
 
5. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art.182 ustawy Prawo zamówień publicznych do Prezesa 
Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 
 
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art.27 ust.2 
ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
7. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę 
wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. 
 
8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, 
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora 
(wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe: Dz.U. poz.1529) jest 
równoznaczne z jej wniesieniem. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI „Środki ochrony prawnej” 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
 
XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKRONICZNEJ 
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 
 

XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYKONAWCÓW 
Zamawiający informuje, że nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości 
dotyczących treści SIWZ. 

   
XXVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROZLICZEŃ 
Rozliczenia między Zamawiającym a wybranym Wykonawcą będą prowadzone w PLN. Zamawiający nie 
przewiduje rozliczenia w walutach obcych.  
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XXIX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ dla Wykonawców mają zastosowanie przepisy: 
a)  ustawy z 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.); 
b)  Kodeksu Cywilnego. 
 
 
Gdańsk, 06.08.2014r. 
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1: Formularz oferty, 
Załącznik nr 2: Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, 
Załącznik nr 3: Wykaz usług, 
Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
Załącznik nr 5: Informacja o przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej, 
Załącznik nr 6: Zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, 
Załącznik nr 7: Opis przedmiotu najmu, 
Załącznik nr 8: Wykaz wyposażenia, 
Załącznik nr 9: Wymagane menu zestawu śniadaniowego, 
Załącznik nr 10: Wymagane menu pakietu śniadaniowego, 
Załącznik nr 11: Umowa na świadczenie usług gastronomicznych – wzór, 
Załącznik nr 12: Umowa najmu – wzór, 
Załącznik nr 13: Plan sytuacyjny przedmiotu najmu, 
Załącznik nr 14: Plan sytuacyjny pomieszczeń (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) przeznaczonych na 
catering. 
  
                                                                                                                                  Zatwierdzam  
                                                                                                                                    REKTOR 
                                                                                                                              Maciej Sobczak
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FORMULARZ OFERTY 

Załącznik nr 1 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy         ................................................ 

miejscowość i data 
OFERTA 

na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
 
W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oraz po zapoznaniu się z SIWZ i załącznikami do niej, przystępując do postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług 
gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  
 
My (ja) niżej podpisani(y) reprezentujący:  
 
.......................................................................................................................................................................................... 
nazwa i adres  Wykonawcy 
 
W przypadku składania oferty wspólnej: 
nazwa i adres Wykonawców:  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
nazwa i adres pełnomocnika Wykonawców: 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1) oferujemy: 
 
A. CENA USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 
Oferujemy następujące ceny usług gastronomicznych: 
 

L.p. 

Przedmiot zamówienia liczba 
w okresie 3 lat 

cena 
jedn.  
netto  
[PLN] 

VAT 
 % 

cena 
jedn. 
brutto  
[PLN] 

wartość  
netto 
[PLN] 

wartość  
brutto 
[PLN] 

1 Zestawy śniadaniowe  
i pakiety śniadaniowe, 
dostarczane i podawane  
w Domu Studenta nr 1 (ul.Plac Wałowy 
15A, Gdańsk) 

5250 szt. 
łącznie 

 8%    

2 Zestawy śniadaniowe  
i pakiety śniadaniowe, 
podawane w Barze Studenckim 
(ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) 

9000 szt. 
łącznie 

 8%    

  
                                                                                                                                     OGÓŁEM: 

  

 
Ceny jednostkowe  liczone są za określoną usługę gastronomiczną od osoby (za zestaw/pakiet śniadaniowy od 
osoby). 
 
Ceny są określone na podstawie menu stanowiących załączniki nr 9 i załącznik nr 10 do SIWZ. 
 
cena jedn. brutto = cena jedn. netto + podatek VAT  
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT  
 
Cena usług gastronomicznych (zestawy śniadaniowe, pakiety śniadaniowe) obejmuje wszystkie koszty związane z 
wykonywaniem usług oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 1 

          ciąg dalszy 
 
B. CZYNSZ ZA NAJEM POMIESZCZEŃ 
 
Zobowiązujemy się płacić Zamawiającemu czynsz miesięczny za najem całości powierzchni pomieszczeń 
przeznaczonych do wykonywania usług gastronomicznych w niżej podanej kwocie: 
 

 Okres najmu 
(liczba miesięcy) 

Kwota netto 
czynszu 
za 1 miesiąc 
(w PLN) 

Wartość netto 
czynszu 
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Wartość brutto 
czynszu 
za 36 miesięcy 
(w PLN) 

Czynsz za najem 
pomieszczeń 

36 miesięcy    

  
Podana w tabeli kwota netto czynszu za 1 miesiąc nie może być niższa niż 4000 zł netto. 
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT  
 
 
2) potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego postępowania; 
3) oświadczamy, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w SIWZ oraz że złożyliśmy wszystkie wymagane dokumenty 
potwierdzające spełnienie tych warunków;  
4) oświadczamy, że niniejsza oferta:  
nie zawiera*/zawiera na stronach nr ....................... informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji* 
* niepotrzebne skreślić 
5) oświadczamy, że wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe; 
6) oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (i załącznikami do niej), w tym ze wzorami umów 
(załącznik nr 11 i nr 12 do SIWZ); akceptujemy ich treść bez zastrzeżeń; 
7) akceptujemy warunki płatności zawarte we wzorze umowy; 
8) oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania oferty; 
9) oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni; bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert; 
10) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umów, na warunkach określonych we wzorach umów (stanowiących 
załącznik nr 11 i nr 12 do SIWZ), w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego; 
11) oświadczamy, że wykonamy usługę gastronomiczną w zakresie i na warunkach określonych w SIWZ i umowie; 
12) oświadczamy, że zobowiązujemy się zrealizować całość przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami dotyczącymi terminów wykonania 
usług gastronomicznych, określonych punkcie IV SIWZ. 
 
13) oświadczamy, że: 
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia* /  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia:* 
.................................................................................................................................................................................................... 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo 
zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, są to:* 
…………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
 
14) w przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze strony Wykonawcy będzie podpisana przez:   
........................................................................................................................................................................ 
(podać imiona i nazwiska oraz stanowiska) 
15) numer rachunku bankowego Wykonawcy: 
............................................................................................................................................................................................ 
(podać nazwę Banku i numer konta) 
16)  Internet: http:// ............................................................................................. 
17) e-mail: ........................... @ ..................................... 
tel: .............................,  
fax: ........................ 
18) Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: ...............................................................      
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 2 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

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

 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
(art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) 

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dotyczące: 
 
 
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli przepisy prawa nakładają 
obowiązek ich posiadania; 
 
2) posiadania wiedzy i doświadczenia:  
W postaci należytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywania, co 
najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych w zakładzie gastronomicznym 
(stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 
88.000 zł brutto, w zakresie których jest świadczenie usług cateringowych (świadczonych codziennie w okresie 
minimum 90 dni), o wartości usługi cateringowej minimum 29.000 zł brutto, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;  
 
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
 
4) posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
...................................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 3 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

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

WYKAZ USŁUG 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzone w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku; 
 
Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w postaci:  
co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja 
lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 88.000 zł brutto, w zakresie których jest świadczenie usług 
cateringowych (świadczonych codziennie w okresie minimum 90 dni), o wartości usług cateringowych minimum 29.000 zł brutto, 
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z 
załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 
 

L.p. 
Podmioty, na rzecz 
których usługi zostały 
wykonane 

Opis przedmiotu zamówienia:  należy podać  
usługi gastronomiczne świadczone w zakładzie 
gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja lub 
inny punkt gastronomiczny) w zakresie których 
jest świadczenie usług cateringowych 
(świadczonych codziennie w okresie minimum 
90 dni) 
 

Terminy  realizacji 
(termin rozpoczęcia i 
termin   zakończenia 
jeżeli zostało 
zakończone) 

Wartość 
zamówienia brutto, tj.: 
usług gastronomicznych, 
świadczonych w zakładzie 
gastronomicznym (stołówka, bar, 
restauracja lub inny punkt 
gastronomiczny) o wartości usług 
gastronomicznych minimum 
88.000 zł brutto, z 
wyszczególnieniem wartości 
usług cateringowych 
(świadczonych codziennie w 
okresie minimum 90 dni), o 
wartości usług cateringowych 
minimum 29.000 zł brutto, 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
  

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 4 

........................................ 
pieczątka Wykonawcy       ........................................................ 

                           miejscowość i data 

OŚWIADCZENIE   
O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA  
Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
NA PODSTAWIE art. 24 ust.1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku  oświadczam, 
że Wykonawca, którego reprezentuję nie podlega wykluczeniu z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na mocy art.24 
ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm), zgodnie z którym z postępowania o 
udzielenie zamówienia wyklucza się: 
a) Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary 
umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5 % wartości realizowanego zamówienia i zostały 
stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 
a¹) Wykonawców, z którymi dany Zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,  jeżeli rozwiązanie albo 
wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego 
zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy; 
b) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu 
upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację 
majątku upadłego; 
c) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków 
gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu; 
d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 
przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo 
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo 
skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa 
skarbowego; 
e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, 
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 
przestępstwa skarbowego; 
f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o 
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 
przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w 
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo 
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
h) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko 
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego; 
i) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów 
zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; 
j) Wykonawców  będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku; 
k) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których 
odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art.9 lub art.10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.  
 

..................................................................................... 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
lub pełnomocnika 

http://n36.lex.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.616002:part=a24u1p9:nr=1&full=1
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Załącznik nr 5 
........................................ 
pieczątka Wykonawcy   

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

 
Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art.24 ust.2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI WYKONAWCY DO GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ. 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii Muzycznej im. 
Stanisława Moniuszki w Gdańsku oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję: 
 
 
- nie należy do grupy kapitałowej* 
- należy do grupy kapitałowej* 
 
*niewłaściwe skreślić 
 
 
W przypadku informacji, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej (o której mowa w art.24 ust.2 pkt 5 ustawy 
Prawo zamówień publicznych), należy wypełnić poniższą tabelę (lista podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej). 
 
UWAGA: 
Grupa kapitałowa  (według ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów: Dz.U.z 2007r. 
Nr 50, poz.331, z późn. zm.) – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób 
bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę   
 
Na mocy art.26 ust.2d ustawy Prawo zamówień publicznych składam listę podmiotów należących do tej samej grupy 
kapitałowej. 

 
L.p. Nazwa i adres podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

 
 

 
 

................................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 
lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 6 

 
PRZYKŁADOWY WZÓR ZOBOWIĄZANIA 
 
 
 
 
........................................ 
pieczątka Podmiotu 
 
         ........................................................... 

miejscowość i data 
 

 
 

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU 
DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY  

NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA OKRES KORZYSTANIA Z NICH PRZY WYKONYWANIU 
ZAMÓWIENIA 

 
 
Działając w imieniu :  
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
zobowiązuję się do oddania do dyspozycji Wykonawcy: 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
następujących zasobów: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- niezbędnych do wykonania zamówienia, w zakresie świadczenie usług gastronomicznych na rzecz Akademii 
Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego (nr postępowania: 2/ZP/2014) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego; 
 
 
- na okres konieczny do wykonania  zamówienia w razie zawarcia umowy o zamówienie publiczne przez 
Zamawiającego z tym Wykonawcą. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

............................................................................. 
podpis i pieczątka osoby (osób) upoważnionej 
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Załącznik nr 7 
 

OPIS PRZEDMIOTU NAJMU 
 

 

Przedmiot najmu 
Przedmiotem najmu są pomieszczenia (Bar Studencki, tj: pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia gospodarcze, sala 
konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem).  
Łączna powierzchnia pomieszczeń przeznaczonych do najmu wynosi 259 m2. 
 
Plan sytuacyjny w/w pomieszczeń przedstawiono w załączniku nr 13 (plan sytuacyjny przedmiotu najmu) do 
SIWZ. 
 

Położenie przedmiotu najmu 
Przedmiot najmu znajduje się na terenie Zamawiającego (Wynajmującego), tj. na terenie wyższej publicznej uczelni 
artystycznej (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), w budynku dydaktycznym (oznaczonym literą B) wpisanym do 
rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska. 
 

Stan techniczny pomieszczeń 
Kompleks pomieszczeń przeznaczonych do najmu posiada:  
- kanalizację, 
- wentylację mechaniczną, 
- wentylację grawitacyjną, 
- instalację elektryczną 230/400V, 
- instalację wodną: z.w.u.  oraz c.w.u., 
- instalację telefoniczną, 
- instalację sieci LAN, 
- instalację gazową, 
- instalację oświetleniową, 
- instalację systemu sygnalizacji pożaru. 
 

Stan prawny 
1. Zamawiającemu (Wynajmującemu) przysługuje prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku 

(ul. Łąkowa 1-2), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 
księgę wieczystą o nr KW GD1G/00070163/4, na terenie której znajduje się budynek dydaktyczny (oznaczony 
literą B) Akademii Muzycznej.  

2. Zamawiający oświadcza, że jego prawo do dysponowania nieruchomością nie jest w żaden sposób ograniczone 
oraz, że nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby uniemożliwić lub utrudnić 
wykonywanie przez Wykonawcę (Najemcę) jego uprawnień wynikających z umowy. 

 

Przeznaczenie.  
Przedmiot najmu ma być przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomicznej – Bar Studencki. Prowadzona 
przez Wykonawcę (Najemcę) działalność nie może zakłócać toku pracy Zamawiającego (Wynajmującego) i nie 
może być uciążliwa dla Zamawiającego (Wynajmującego) oraz jego gości i innych klientów. Zamawiający 
(Wynajmujący) nie wyraża zgody na organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez wieczornych 
lub zamkniętych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może wyrazić taką zgodę. Głośna muzyka może być 
odtwarzana w Barze Studenckim tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra. Wynajmowane pomieszczenia 
powinny mieć charakter „cichego lokalu”. 
Wymagane jest zapewnienie wydawania posiłków w przedmiocie najmu. 
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Załącznik nr 8 

 
 
 
1. WYKAZ WYPOSAŻENIA W BARZE STUDENCKI (ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
 
L.p. Przedmiot Ilość Rok produkcji 

1 Bemar stacjonarny 1 szt. 2001r. 
2 Szafa przelotowa 1 szt. 2002r. 
3 Piec konwektorowo-parowy 1 szt. 2001r. 
4 Stół 160x80 4 szt. 2000r. 
5 Stół 80x80 13 szt. 2000r. 
6 Stolik okolicznościowy 3 szt. 2000r. 
7 Krzesła tapicerowane 72 szt. 2000r. 

 
 
 
 

2. WYKAZ WYPOSAŻENIA W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA CATERING (DS1: 
ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) 
zlew dwukomorowy: 1 szt. 
szafki kuchenne wiszące: 5 szt. 
szafki kuchenne stojące: 5 szt. 
szafka narożna: 1 szt. 
kuchenka elektryczna 4 palnikowa 
stoliki: 7 szt. 
krzesła: 20 szt. 
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Załącznik nr 9 

 
WYMAGANE MENU ZESTAWU ŚNIADANIOWEGO 

 
Menu Gramatura  

na osobę 

1. Płatki śniadaniowe 3 rodzaje (kukurydziane zwykłe, płatki w czekoladzie, w miodzie, 

typu cini mini) + 1 rodzaj typu „musli”. 

35 g 

2. Jogurty owocowe i naturalne. 180 g 

3. Miód naturalny i dżemy owocowe – min. 40% owoców w dżemie (truskawkowe, 

wiśniowe, morelowe, brzoskwiniowe) podawane w półmiskach – 3 rodzaje 

(Zamawiający nie dopuszcza podania marmolady). 

50 g 

4. Chleb min. 2 rodzaje (pieczywo razowe i białe), bułki, pieczywo chrupkie typu Wasa 

lub równoważne. 

150g 

5. Masło – min. 80 % tłuszczu w produkcie (firmy Lurpak  lub równoważne). 20 g 

6. Owoce w całości (krajowe sezonowe oraz egzotyczne) – 2 rodzaje. 100 g 

7. Wędliny 4 rodzaje : 

typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa (bezglutenowa, polędwica, 

krakowska drobiowa, salami), min. 60% mięsa w wędlinie (firma Morliny, Sokołów 

lub równoważna).  

65 g 

8. Pasztet drobiowy lub wieprzowy własnej produkcji podawany porcjowo z chrzanem – 

60% zawartości czystego mięsa w 100 g pasztetu. 

30 g 

9. Sery 4 rodzaje : 

a. typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w serze (firma Łowicz, Mlekovita 

lub równoważna), 

b. camembert, brie – min. 55% tłuszczu w serze (firma Turek, Lactima lub równoważna). 

60 g 

10. Twarogi 2 rodzaje (twaróg słony półtłusty, grani) (firma Turek, Lactima lub 

równoważna). 

50 g 

11. Serki topione typu hochland lub równoważne (smakowe) 20 g 

12. Świeże warzywa (np. pomidory, świeży ogórek, papryka krojone rano w dniu 

serwowania śniadania) 

50 g 

13. Min. 2 różne dania mięsne na ciepło i 4 różne dania na ciepło z jajek (przygotowywane 

na bieżąco przez kucharza na sali śniadaniowej): 

a. dania mięsne – (firma Sokołów, Morliny lub równoważna): 

• kiełbaski typu śląska – min 85% mięsa, 

• parówki cienkie – min 50 % mięsa, 

Wykonawca wyserwuje ciepłe dania mięsne tak, by nie były napęczniałe wodą i popękane. 

b. dania z jajek z dodatkami podanymi wg  życzeń klientów (papryka, szczypior, 

120 g 
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pomidory, cebula, bekon, szynka, ser żółty) 

• omlety, 

• jajka na miękko, 

• jajecznice (1 porcja składa się z 2 jajek z dodatkami typu szynka, 

boczek, ser, szczypiorek, pomidory). 

• naleśniki z twarogiem półtłustym lub sosem owocowym 

14. Jajka gotowane podawane w sosie tatarskim lub majonezowym 1 szt. 

15. Ryba (makrela wędzona, śledź na trzy sposoby) – 1 rodzaj 30 g 

16. Ciasta i desery własnej produkcji (ciasteczka, babeczki, ciasta, drożdżówki, sernik na 

zimno) min 1 rodzaj 

50 g 

17. Dania sezonowe (np. sałatka jarzynowa, ziemniaczana, śledziowa) 50 g 

18. Kawa rozpuszczalna (firma NESKA lub równoważna; parzona w ekspresie  

przelewowym lub warniku - 5g na 150 ml wody) 

250 ml 

19. Mleko 3,2% tłuszczu (firmy Mlekovita lub równoważnej), cukier, cytryna bez ograniczeń 

20. Herbaty czarne, owocowe – min 5 smaków w osobno pakowanych saszetkach do 

samodzielnego przygotowania (firmy Eilles, Tekane, Lipton lub równoważna) 

bez ograniczeń 

21. Wrząca woda w warniku bez ograniczeń 

22. Soki owocowe – 100% soku, min. 2 smaki (np. pomarańcz, jabłko) (firma Tymbark lub 

równoważna). 

200 ml 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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Załącznik nr 10 
 

WYMAGANE MENU PAKIETU ŚNIADANIOWEGO 
dla Gości wcześniej opuszczających Domy Studenta  

niż godzina rozpoczęcia serwowania śniadań. 
 

Menu Gramatura na osobę 

1. Sok owocowy w kartoniku – 100% soku (firma Tymbark lub równoważna) lub 

woda niegazowana w butelce.  

200 ml 

2. Jogurt naturalny lub owocowy  125 g 

3. Batonik czekoladowy lub wafelek (firma Nestle, Olza, Jutrzenka lub 

równoważna)  

20 g 

4. Owoc sezonowy (jabłko, gruszka, brzoskwinia)  150 g 

5. Bułka 2 szt. lub ciabata 1 szt. 120 g  

6. Masło – min. 80% tłuszczu w produkcie (firma Lurpak lub równoważna). 15 g 

7. Wędlina: 

typu premium (np. szynka wieprzowa, szynka konserwowa (bezglutenowa, 

polędwica, krakowska drobiowa, salami), min. 60% mięsa w wędlinie (firma 

Morliny, Sokołów lub równoważna).  

 

30 g 

8. Sery typu gouda, salami, ementaler – min. 45% tłuszczu w produkcie (firma 

Łowicz, Mlekovita lub równoważna). 

30 g 

9. Sałata 10 g 

10. Pomidor lub ogórek 50 g 

11. Majonez 10 g 

12. Łyżeczka do jogurtu 1 szt. 

13. Serwetki 2 szt. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na używanie produktów marek o niskiej jakości. 
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Załącznik nr 11 

 
UMOWA nr ……/2014 – wzór 

NA ŚWIADCZENIE USŁUG GASTRONOMICZNYCH 
 

zawarta w  Gdańsku w dniu ............2014r. w trybie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) 
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki (siedziba: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM 
reprezentowaną przez: 
.......................................................... 
a  
podmiotem gospodarczym ........................................................................z siedzibą w ………… 
zarejestrowanym w ............................................................................................................................... 
posiadającym   
NIP........................................................    
REGON ................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................ 
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
Podstawa zawarcia umowy 

Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu 
nieograniczonego nr 2/ZP/2014 zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 
 
Definicje 
Pojęcia użyte w niniejszej umowie przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej: 
 
Zamawiający - jest nim Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku; 
 
Wykonawca - jest nim podmiot, który zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Zamawiającym; 
 
Klienci - są to: 
1) Zamawiający jako podmiot składający zamówienie na usługi gastronomiczne dla swoich gości, 
 
2) klienci związani z Zamawiającym: 
- studenci, 
- pracownicy Zamawiającego indywidualnie korzystający z usług gastronomicznych,  
- firma zewnętrzna, która np. wynajmuje sale (np. na konferencje, szkolenia) u Zamawiającego i która dokonuje 
zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy; 
- osoby indywidualne (goście  nocujący w Domu Studenckim nr 1 lub Domu Studenckim nr 2),  
- firma zewnętrzna, która dokonuje zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy, dla grup (np. 
turystycznych), oraz która dokonuje rezerwacji noclegów dla tych grup, tj. gości nocujących w Domu Studenta nr 1 
lub Domu Studenta nr 2, 
  
3) klienci nie związani z Zamawiającym: 
- osoby indywidualnie korzystający z usług gastronomicznych u Wykonawcy, 
- firma zewnętrzna, która dokonuje zamówienia na usługi gastronomiczne bezpośrednio u Wykonawcy, dla grup (np. 
turystycznych), które nie nocują u Zamawiającego; 
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wyposażenie - są nim wyposażenie i środki trwałe istniejące w przedmiocie najmu oraz wyposażenie i środki trwałe 
istniejące w pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) przeznaczonych 
na catering; 
 
sprzęt i urządzenia - są nimi wyposażenie i środki trwałe, które Wykonawca (Najemca) zakupi w trakcie trwania 
umowy; 
 
Dom Studenta nr 1 (DS1) -  jest to budynek użytkowany przez Zamawiającego jako Dom Studencki nr 1 „Cztery 
Pory Roku” (ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk); budynek jest własnością Zamawiającego; budynek znajduje się 
na terenie ochrony konserwatorskiej; 
 
Dom Studenta nr 2 (DS2) – jest to Dom Studencki nr 2 „Dom Sonata” ( ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), który 
znajduje się na terenie Zamawiającego, tj. na terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku 
dydaktycznym (oznaczonym literą B), wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską 
Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska.  
 

§ 2 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług gastronomicznych (określonych w §3 ust.1) przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego i innych klientów. Zakres usług gastronomicznych: 
 
1) usługi gastronomiczne świadczone w pomieszczeniach, wynajętych przez Wykonawcę od Zamawiającego: 

a) usługi świadczone będą: 
- przez cały rok dla studentów, pracowników Zamawiającego i innych  klientów;   
- w okresie letnim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 (DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 

 
b) usługi świadczone będą w pomieszczeniach (Bar Studencki, tj. pomieszczenia kuchenne, 
gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem) 
wynajętych przez Wykonawcę od Zamawiającego; Bar Studencki (ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) znajduje 
się na terenie Zamawiającego, tj. na terenie wyższej, publicznej uczelni artystycznej, w budynku 
dydaktycznym (oznaczonym literą B), wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską 
Konserwatora Zabytków Miasta Gdańska;  

 
c) usługi gastronomiczne standardem, stylem, jakością i sposobem prowadzenia odpowiadać mają 
standardowi Akademii Muzycznej; 

 
2) usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu w Domu Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 
80-821 Gdańsk): 

a) usługi świadczone będą w okresie letnim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 1, 
b) usługi gastronomiczne standardem, stylem, jakością i sposobem prowadzenia odpowiadać mają 
standardowi DS1. 

 
3) usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez Zamawiającego miejscach na 
terenie Zamawiającego; 
 
2. Niniejsza umowa jest związana z umową najmu nr…….. z dnia……… 

 
§ 3 

Zasady świadczenia usług gastronomicznych 
1. Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje: 
1.1. Przygotowywanie i wydanie śniadań w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 (DS2: 
ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim dla studentów, pracowników 
Zamawiającego i innych klientów; 
1.3. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego; 
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1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim wg zamówień od Zamawiającego lub 
innych klientów; 
1.5. Przygotowywanie, dostarczenie i wydanie śniadań na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu 
Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk). 
 
1.1. Przygotowywanie i wydanie śniadań w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 
(DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk) 
 
1.1.1. Wykonawca jest zobowiązany: 
- w okresie letnim, tj. od połowy czerwca (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) do 
28 września (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) przygotowywać i wydawać 
śniadania w Barze Studenckim dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 2 (DS2: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 
Gdańsk). 
 
1.1.2. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych podawanych w formie bufetu 
(tzw. stołu szwedzkiego) dla gości na sali konsumpcyjnej (Bar Studencki) w godzinach serwowania śniadań oraz 
przygotowanie pakietów śniadaniowych dla gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. Zamawiający 
zakłada, że jeden zestaw śniadaniowy lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną osobę. 
 
1.1.3. Wymagane godziny serwowania śniadań: 
- w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach 
letnich kiedy wynajmowane są pokoje dla gości nocujących w Domu Studenckim. 
 
1.1.4. Cena  za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy od osoby dorosłej wynosi ….. zł brutto. Dla 
dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie pobierze opłaty za korzystanie z zestawu śniadaniowego i pakietu 
śniadaniowego.  
 
1.1.5. Cena zestawu śniadaniowego jest taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr … do umowy 
podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W załączniku nr … do umowy podano pakiet 
śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. 
 
1.1.6. Liczba śniadań (przedstawiona w formularzu oferty) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od 
potrzeb, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
 
1.1.7. Zmiana rodzaju potraw z załączników nr …. i nr 1…. do umowy w ramach przedstawionego zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego jest możliwa w trakcie trwania umowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu i pakietu. 
 
1.1.8. Śniadania podawane będą w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego), niezależnie od liczby osób 
korzystających ze śniadania. 
 
1.1.9. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez względu na liczbę 
osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 
 
1.1.10. Posiłki znajdujące się na bufecie muszą być stale uzupełniane i wymieniane w czasie trwania śniadania 
zapewniając bogaty wybór dla gości jak również świeżość potraw. Wygląd bufetu musi być zawsze estetyczny, 
czysty i bez braków w asortymencie śniadaniowym, o którym mowa w załączniku nr … do umowy, nawet pod 
koniec serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości.  
 
1.1.11. Podczas serwowania śniadań wystrój pomieszczenia ma być dostosowany do standardu restauracji hotelowej, 
niezależnie od liczby osób korzystających ze śniadania. Stoły mają być elegancko przygotowane, nakryte 
wyprasowanymi, czystymi, białymi obrusami. Okno zwrotu naczyń ma być na bieżąco sprzątane i nie mogą w nim 
zalegać brudne naczynia. 
 
1.1.12. W trakcie serwowania śniadań wszystkie stoliki muszą być dostępne do konsumpcji śniadań, nie dopuszcza 
się zajmowania stolików w celu przygotowania ich do obsługi imprez późniejszych. Stoliki muszą być na bieżąco 
sprzątane, tak by zapewnić nieprzerwaną ich dostępność dla gości. 
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1.1.13. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego przygotowywać 
będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazowe, wygodne i estetyczne opakowanie menu z 
załącznika nr …. do umowy. 
 
1.1.14. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy prognozowanej liczby śniadań  z 4-dniowym 
wyprzedzeniem. Liczba ta może ulec zmianie. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu 
przez Wykonawcę określa Zamawiający w codziennych zamówieniach (przesłanych e-mailem) składanych przez 
recepcję Domu Studenta do godziny 6:00 do realizacji na dzień bieżący. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania korekty złożonego zamówienia w sposób uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Liczba 
pakietów śniadaniowych określana będzie przez Zamawiającego do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ich 
wydanie. Wykonawca dostarczy do recepcji Domu Studenta przygotowane pakiety śniadaniowe w dniu 
poprzedzającym ich wydanie do godziny 23:00. Anulacji śniadań można dokonać do godziny 24 w dniu 
poprzedzającym wydanie śniadań.  
 
1.1.15. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie wykupili wcześniej 
śniadania w recepcji Domu Studenta lub klientom z zewnątrz) w ramach tego samego bufetu (tzw. stoły 
szwedzkiego) z zastrzeżeniem, że liczba zestawów śniadaniowych będzie powiększona o liczbę dodatkowych gości 
korzystających z bufetu, a cena nie będzie wyższa za zestaw niż 25 zł brutto za osobę. 
 
1.1.16. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących gości w czasie serwowania śniadań musi być wystarczająca 
do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości.  
 
1.1.17. Za złożone przez recepcję Domu Studenta zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca wystawia faktury, 
które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.1.18. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych gości wykraczające poza 
ustalone menu śniadań, Wykonawca pobierze płatności na miejscu w Barze Studenckim od poszczególnych osób. 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności. 
 
1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim dla studentów, pracowników 
Zamawiającego i innych klientów  
 
1.2.1. Wykonawca w wynajmowanych pomieszczeniach (Bar Studencki) świadczyć będzie usługi gastronomiczne 
dla studentów, pracowników Zamawiającego i innych klientów.  
 
1.2.2. Świadczenie usług gastronomicznych odbywać się będzie: 
- nie krócej niż w godzinach od 7:00 do 18:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek), 
- nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 18:00 w weekendy (w które odbywają się zajęcia studiów niestacjonarnych).     
 
1.2.3. W trakcie roku akademickiego, jak i w pozostałym okresie zakres świadczonych przez Wykonawcę usług 
gastronomicznych musi obejmować przynajmniej: 
a) śniadania zarówno w postaci kanapek oraz dań ciepłych jak jajecznica, parówki z wody, itp., 
b) dania obiadowe. 
 
1.2.4. Zamawiający wymaga, aby każdego dnia w trakcie roku akademickiego, jak i w pozostałym okresie, dla 
studentów i pracowników Zamawiającego dostępne były do wyboru co najmniej dwa dania (tzw. dania dnia), tj.: 
 a) co najmniej jeden pełen zestaw obiadowy składający się z: 
  - dania pierwszego (zupa) lub kompot do wyboru, 
  - dania drugiego, 
 oraz 
 b) co najmniej jedno danie wegetariańskie bez zupy. 
Cena za tzw. danie dnia: 
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,   
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,   
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r.,   
Dane danie dnia może być podawane w takim samym składzie menu tylko raz w tygodniu. Wykonawca ma 
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obowiązek zapewnić w danym dniu nielimitowaną liczbę tzw. dań dnia.  
 
1.2.5. Wykonawca przy realizacji usługi gastronomicznej na rzecz studentów i pracowników Zamawiającego ma 
prawo wprowadzić abonament obiadowy zapewniający im preferencyjną cenę 10 zł brutto za drugie danie określone 
przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i obsługi czynności z tym związanych we 
własnym zakresie i na własny koszt. 
 
1.2.6. Elementy potraw wchodzące w skład danego dania muszą mieć następującą gramaturę: 
- zupa: minimum 330 ml, 
- mięso (lub podroby) w gotowej potrawie: minimum 120g, 
- ryba: minimum 120g, 
- ziemniaki: minimum 225g, 
- ryż lub kasza lub makaron: minimum 200g, 
- surówka lub dodatki na gorąco: minimum 200g, 
- naleśnik z farszem (szpinak lub ser lub pieczarki lub dżem): minimum 120g, 
- pierogi z farszem (mięso lub szpinak lub ruskie): minimum 330g na porcję;  
- krokiet (1 szt.): minimum 185g, 
- kompot: minimum200 ml, 
- danie wegetariańskie: minimum 330g. 
Wykonawca zobowiązany jest do podawania pierogów własnej produkcji, przynajmniej raz w tygodniu. 
 
1.2.7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pierwszeństwa w obsłudze studentów, pracowników 
Zamawiającego oraz gości nocujących w Domu Studenta nr 2 przed wszystkimi innymi klientami. 
 
1.2.8. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować oddzielne stanowisko do obsługi studentów, pracowników 
Zamawiającego oraz gości nocujących w Domu Studenta nr 2. 
 
 
1.3. Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego. 
 
1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania, dostarczania i wydawania posiłków i napojów na 
zasadzie cateringu, zamawianego przez Zamawiającego. 
 
1.3.2. Usługi cateringowe zamówione przez Zamawiającego świadczone będą w wyznaczonych przez 
Zamawiającego miejscach na terenie Zamawiającego. 
 
1.3.3. Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu Zamawiającego. 
 
1.3.4. Menu ma być serwowane, na elegancko przygotowanych stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi, 
białymi obrusami. Zupa ma być podana w wazach. Na każde 6 osób konsumujących posiłki ma przypadać jedna 
waza. 
 
1.3.5. Liczba pracowników Wykonawcy w czasie serwowania posiłków  musi być wystarczająca do zapewnienia 
efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi grupy osób konsumującej posiłki w ramach imprezy organizowanej 
przez Zamawiającego, na zasadzie cateringu. 
 
1.3.6. Za złożone przez Zamawiającego zamówienia na usługi gastronomiczne świadczone na zasadzie cateringu, 
Wykonawca wystawia faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.3.7. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi cateringowe, dla innych niż Zamawiający klientów, pod warunkiem, 
że  nie będzie to odbywać się kosztem obniżenia jakości usług gastronomicznych: 
- świadczonych dla Zamawiającego i klientów związanych z Zamawiającym, 
- świadczonych dla klientów w wynajmowanych pomieszczeniach (Bar Studencki). 
Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu klientów. 
 
1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów w Barze Studenckim wg zamówień od Zamawiającego 
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lub innych klientów 
 
1.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydania wyżywienia (obiad konferencyjny, przerwa 
kawowa, kolacja konferencyjna) na imprezy (np. konferencje, szkolenia) zgodnie z zamówieniem ze strony 
Zamawiającego, lub zgodnie z zamówieniem ze strony firmy zewnętrznej jako klienta związanego z 
Zamawiającym). 
 
1.4.2. Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu Zamawiającego lub 
firmy zewnętrznej. 
 
1.4.3. Menu ma być serwowane, na elegancko przygotowanych stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi, 
białymi obrusami. Zupa ma być podana w wazach. Na każde 6 osób konsumujących posiłki ma przypadać jedna 
waza. 
 
1.4.4. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących imprezę musi być wystarczająca do zapewnienia efektywnej, 
szybkiej i komfortowej obsługi grupy osób (które konsumują posiłki w ramach imprezy organizowanej przez 
Zamawiającego lub firmę zewnętrzną) i pozostałych klientów przebywających w tym czasie w Barze Studenckim. 
 
1.4.5. Za złożone przez Zamawiającego zamówienia na wyżywienie (posiłki, napoje) w ramach imprez 
organizowanych przez Zamawiającego, Wykonawca wystawia faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.4.6. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych osób wykraczające poza 
ustalone między Zamawiający a Wykonawcą menu na imprezy, Wykonawca pobierze płatności na miejscu w Barze 
Studenckim od poszczególnych osób. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę 
należności. 
 
1.4.7. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi gastronomiczne na imprezy (np. komunie, imprezy rodzinne, inne), 
dla innych klientów, według zamówień tych klientów, pod warunkiem, że nie będzie to odbywać się kosztem 
obniżenia jakości usług gastronomicznych świadczonych dla Zamawiającego i klientów związanych z 
Zamawiającym. 
Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu klientów. 
 
1.5. Przygotowywanie, dostarczenie i wydanie śniadań na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu 
Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) 
 
1.5.1. Wykonawca jest zobowiązany: 
- w okresie letnim, tj. od połowy czerwca (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) do 
28 września (termin może ulec zmianie w zależności od decyzji Zamawiającego) przygotowywać, dostarczyć i 
wydawać śniadania na zasadzie cateringu dla gości nocujących w Domu Studenckim nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 
15A, 80-821 Gdańsk). 
 
1.5.2. Śniadania będą wydawane w pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 
Gdańsk). Pomieszczenia przedstawia plan sytuacyjny (załącznik nr …. do umowy). Wykaz wyposażenia 
znajdującego się w tych pomieszczeniach, został wyszczególniony w załączniku nr …. do umowy. 
 
1.5.3. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych podawanych w formie bufetu 
(tzw. stołu szwedzkiego) dla gości na sali konsumpcyjnej w godzinach serwowania śniadań oraz przygotowanie 
pakietów śniadaniowych dla gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. Zamawiający zakłada, że 
jeden zestaw śniadaniowy lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną osobę. 
 
1.5.4. Wymagane godziny serwowania śniadań: 
- w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach 
letnich kiedy wynajmowane są pokoje dla gości nocujących w Domu Studenckim. 
 
1.5.5. Cena za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy od osoby dorosłej wynosi …. zł brutto. Dla 
dzieci w wieku do 4 lat Wykonawca nie pobierze opłaty za korzystanie z zestawu śniadaniowego i pakietu 
śniadaniowego.  
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1.5.6. Cena zestawu śniadaniowego jest taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr …. do umowy 
podano zestaw śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. W załączniku nr ….. do umowy podano pakiet 
śniadaniowy wymagany przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Liczba śniadań (przedstawiona w formularzu oferty) jest szacunkowa i może ulec zmianie w zależności od 
potrzeb, bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu. 
 
1.5.8. Zmiana rodzaju potraw z załączników nr … i nr ….. do umowy w ramach przedstawionego zestawu 
śniadaniowego i pakietu śniadaniowego jest możliwa w trakcie trwania umowy wyłącznie po uzyskaniu pisemnej 
zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu i pakietu. 
 
1.5.9. Śniadania podawane będą w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego), niezależnie od liczby osób 
korzystających ze śniadania. 
 
1.5.10. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez względu na liczbę 
osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 
 
1.5.11. Posiłki znajdujące się na bufecie muszą być stale uzupełniane i wymieniane w czasie trwania śniadania 
zapewniając bogaty wybór dla gości jak również świeżość potraw. Wygląd bufetu musi być zawsze estetyczny, 
czysty i bez braków w asortymencie śniadaniowym, o którym mowa w załączniku nr …. do umowy, nawet pod 
koniec serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości.  
 
1.5.12. Podczas serwowania śniadań wystrój pomieszczenia ma być dostosowany do standardu restauracji hotelowej, 
niezależnie od liczby osób korzystających ze śniadania. Stoły mają być elegancko przygotowane, nakryte 
wyprasowanymi, czystymi, białymi obrusami. 
 
1.5.13. W trakcie serwowania śniadania wszystkie stoliki muszą być dostępne do konsumpcji śniadań. Stoliki muszą 
być na bieżąco sprzątane, tak by zapewnić nieprzerwaną ich dostępność dla gości. 
 
1.5.14. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego przygotowywać 
będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazowe, wygodne i estetyczne opakowanie menu z 
załącznika nr ….. do umowy. 
 
1.5.15. Zamawiający zobowiązuje się do przedstawienia Wykonawcy prognozowanej liczby śniadań  z 4-dniowym 
wyprzedzeniem. Liczba ta może ulec zmianie. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu 
przez Wykonawcę określa Zamawiający w codziennych zamówieniach (przesłanych e-mailem) składanych przez 
recepcję Domu Studenta do godziny 6:00 do realizacji na dzień bieżący. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
dokonania korekty złożonego zamówienia w sposób uzgodniony przez Zamawiającego i Wykonawcę. Liczba 
pakietów śniadaniowych określana będzie przez Zamawiającego do godziny 22:00 dnia poprzedzającego ich 
wydanie. Wykonawca dostarczy do recepcji Domu Studenta (ul.Plac Wałowy 15A, Gdańsk) przygotowane pakiety 
śniadaniowe w dniu poprzedzającym ich wydanie do godziny 23:00. Anulacji śniadań można dokonać do godziny 24 
w dniu poprzedzającym wydanie śniadań.  
 
1.5.16. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie wykupili wcześniej 
śniadania w recepcji Domu Studenta lub klientom z zewnątrz) w ramach tego samego bufetu (tzw. stoły 
szwedzkiego) z zastrzeżeniem, że liczba zestawów śniadaniowych będzie powiększona o liczbę dodatkowych gości 
korzystających z bufetu, a cena nie będzie wyższa za zestaw niż 25 zł brutto za osobę. 
 
1.5.17. Liczba pracowników Wykonawcy obsługujących gości w czasie serwowania śniadań musi być wystarczająca 
do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości.  
 
1.5.18. Za złożone przez recepcję Domu Studenta zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca wystawia faktury, 
które będą opłacane przez Zamawiającego.  
 
1.5.19. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia (posiłki, napoje) poszczególnych gości wykraczające poza 
ustalone menu śniadań, Wykonawca pobierze płatności bezpośrednio od poszczególnych osób. Zamawiający nie 



 

                                                      49 

ponosi odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności. 
 
2. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w godzinach: 
a) serwowania śniadań i w przypadku, gdy Zamawiający, grupa turystyczna, konferencyjna lub inna grupa gości 
zleci wykonanie śniadania wcześniej lub później, np. o godzinę lub pół godziny Wykonawca, przygotuje śniadanie 
wg wymaganego przez Zamawiającego menu z załącznika nr ….. do umowy i zapewni odpowiednią ilość 
pracowników do obsługi o tej porze, 
b) świadczenia innych usług gastronomicznych zamówionych przez Zamawiającego lub innych klientów. 
Bez względu na zmiany w godzinach Wykonawca ma obowiązek zapewnić najwyższą jakość serwowanych potraw 
oraz dostępność stolików. 
 
3. Wykonawca jest zobowiązany zawsze zapewnić obsługę gości, nocujących w Domu Studenckim nr 2, na sali 
konsumpcyjnej Baru Studenckiego, w godzinach pracy Baru Studenckiego, nawet w przypadku organizacji dużej 
imprezy w Barze Studenckim, niezależnie, czy impreza organizowana jest dla gości nocujących czy nie nocujących 
w Domu Studenckim nr 2. O wszystkich dużych imprezach z udziałem powyżej 30 osób odbywających się w sali 
konsumpcyjnej Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego z minimum 3-dniowym 
wyprzedzeniem. W wyjątkowych sytuacjach termin ten może być krótszy. 
 
4. Zamawiający nie wyraża zgody na organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez wieczornych 
lub zamkniętych. W wyjątkowych sytuacjach Zamawiający może wyrazi taką zgodę. Głośna muzyka może być 
odtwarzana w Barze Studenckim tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra.  
 
5. Ochrona imprez podczas świadczenia usług gastronomicznych należy do Wykonawcy. 
 
6. Wykonawca zobowiązany jest dokładać wszelkich starań, by własną działalnością marketingową i sprzedażową 
przyciągnąć jak najwięcej klientów do prowadzonego Baru Studenckiego.  
 

§ 4 
Terminy wykonywania umowy 

1. Termin rozpoczęcia świadczenia usług objętych niniejszą umową ustala się na dzień 01.10.2014r. 
 
2. Termin zakończenia świadczenia usług ustala się na dzień 30.09.2017r.  
 
3. Zamawiający ustala następujące godziny świadczenia usług gastronomicznych: 
a) śniadania dla gości nocujących w Domu Studenta nr 1 i Domu Studenta nr 2 w każdy dzień tygodnia (od 
poniedziałku do niedzieli) oraz w święta w godzinach od 7:00 do 11:00, w okresach letnich kiedy wynajmowane są 
pokoje dla gości nocujących w Domach Studenckich; 
b) Bar Studencki:  
- nie krócej niż w godzinach od 7:00 do 18:00 (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek), 
- nie krócej niż w godzinach od 8:00 do 18:00 w weekendy (w które odbywają się zajęcia studiów niestacjonarnych);    
c) obsługa imprez (np. konferencje, szkolenia) wg zamówienia ze strony Zamawiającego lub bezpośredniego klienta. 

 
§ 5 

Sposób wykonywania umowy, obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca (Najemca) zobowiązany jest posiadać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia (w tym ze Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej lub wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów) i koncesje właściwych organów, 
wynikające z przepisów związanych z prowadzoną działalnością gastronomiczną, w tym działalnością cateringową.    
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania usług gastronomicznych, stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania umowy.  
 
3. W okresie trwania adaptacji, modernizacji, remontu przedmiotu najmu oraz w przypadkach awarii i wystąpienia 
nieprzewidzianych trudności, Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć prawidłowe świadczenie usług 
gastronomicznych, chyba że Strony ustalą inaczej. 
 
4. Świadczenie usług gastronomicznych powinno być zgodne ze zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego. 
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5. Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 25 sierpnia 
2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), innymi 
obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zaleceniami i wytycznymi organów kontroli, a także 
zobowiązany jest do przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej 
praktyki produkcyjnej (Good Manufacturing Practice - GMP) oraz istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu 
HACCP. 
 
6. Wymagania w zakresie przygotowania, jakości posiłków oraz serwowania posiłków: 
a) posiłki muszą być przygotowane w higienicznych warunkach, w miejscu prowadzenia działalności przez 
Wykonawcę, 
b) serwowane posiłki muszą być gorące, poza posiłkami, które co do zasady są spożywane na zimno, 
c) posiłki muszą być podane na zadbanej i eleganckiej zastawie ze sztućcami z jednakowego zadbanego kompletu,  
d) posiłki muszą być podane w czystej sali konsumpcyjnej Baru Studenckiego lub Domu Studenta nr 1 (ul.Plac 
Wałowy 15A, Gdańsk), sprzątanej codziennie i na bieżąco. 
 
7. Wykonawca dokonuje nakładów i wyposaża przedmiot najmu (Bar Studencki) w niezbędny sprzęt i urządzenia na 
zasadach ustalonych w odrębnej umowie najmu. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usługą 
gastronomiczną m.in. zakup produktów żywnościowych, sprzętu i urządzeń. 
 
8. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym 
najmowanych pomieszczeń, w tym do mycia stanowisk pracy, wyposażenia, sprzętu i urządzeń.  
 
9. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przestrzeganie, przez siebie i zatrudnionych pracowników 
realizujących przedmiot umowy, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych i porządkowych 
obowiązujących na terenie Zamawiającego, w tym na terenie Baru Studenckiego oraz w pomieszczeniach, w których 
świadczony będzie catering. 
 
10. Wykonawca usług gastronomicznych zobowiązany jest do przestrzegania procedur higienicznych, przede 
wszystkim: higieny rąk, środków transportu, wyposażenia, sprzętu i urządzeń oraz stosowania preparatów myjących 
i dezynfekujących pozytywnie zaopiniowanych, dopuszczonych do stosowania w kontakcie z żywnością. 
 
11. Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru i zagospodarowania lub utylizacji zgodnie z obowiązującymi 
przepisami resztek pokarmu, śmieci komunalnych oraz wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych i opakowań 
jednorazowych zużytych po świadczeniu usług gastronomicznych. 
 
12. Wykonawca i jego pracownicy obsługujący klientów zobowiązani są spełniać wszystkie wymogi prawne 
potrzebne do prowadzenia działalności w czasie obowiązywania umowy. 
 
13. Pracownicy Wykonawcy muszą: 
- dbać o wygląd zewnętrzny,  
- posiadać czyste i estetyczne ubranie, 
- właściwie i z kulturą odnosić się do klientów, 
- porozumiewać się komunikatywnie w języku angielskim (dotyczy wszystkich kelnerów), 
- posiadać minimum dwuletnie doświadczenie w zawodzie kucharza (dotyczy minimum jednego pracownika). 
 
14. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w ust.13 powyżej 
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500 zł za każdy dzień zatrudniania jednego takiego pracownika 
licząc od momentu stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji przez Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji 
Wykonawca jest zobowiązany do wymiany takiego pracownika w ciągu 24 godzin. 
 
15. W przypadku zamiaru powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany 
poinformować o tym Zamawiającego, podając nazwę podwykonawcy oraz wskazując, która część zamówienia 
będzie przez niego wykonywana. Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że podwykonawca spełnia wszystkie 
wymagania (w takim stopniu w jakim spełnia je Wykonawca) niezbędne do realizacji przedmiotem umowy 
(świadczeniem usług gastronomicznych) w szczególności: 
- posiada uzgodnienia, pozwolenia (w tym ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub wynikające z prawa 
budowlanego i innych przepisów) i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów związanych z  
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z prowadzoną działalnością gastronomiczną (stanowiącą przedmiot niniejszej umowy), w tym działalnością 
cateringową.    
- zapewni jakość posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r. o 
bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2010 Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), innymi obowiązującymi 
przepisami ustawowymi i wykonawczymi, zaleceniami i wytycznymi organów kontroli, a także zobowiązany jest do 
przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej 
(Good Manufacturing Practice - GMP) oraz istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu HACCP. 
 
16.  Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał 
się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 
mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
17. Zatrudnienie dodatkowego podwykonawcy, zmiana podwykonawcy lub zmiana zakresu prac powierzonych 
podwykonawcom możliwa jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 6 
Kontrola wykonywania umowy 

1. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja Sanitarno-
Epidemiologiczna, PIP, BHP, Urząd Ochrony Konsumenta itp.) w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w 
zakresie jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z wymaganą gramaturą oraz w zakresie 
wymagań higieniczno-sanitarnych i porządkowych. 

 
2. Zamawiający ma prawo do bieżącej kontroli stanu sanitarno-higienicznego najmowanych pomieszczeń, w których 
przygotowywane są posiłki, w tym sprawdzania czystości tych pomieszczeń oraz wyposażenia, sprzętu i urządzeń 
oraz stosowanych środków dezynfekcyjnych, przestrzegania przez Wykonawcę przepisów bhp i ppoż. Na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem tych 
obowiązków. 
 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącej kontroli świadczonych usług, w szczególności pod względem 
jakości produktów i przygotowywanych posiłków, ich gramatury, zgodności rodzaju posiłków z menu, a także 
przestrzegania zasad dobrej praktyki higienicznej (Good Hygienic Practice - GHP), dobrej praktyki produkcyjnej 
(Good Manufacturing Practice - GMP), terminów ważności produktów, technologii przygotowywania posiłków oraz 
istnienia i skuteczności wprowadzonego systemu HACCP. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek 
przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem tych obowiązków. 
 
4. Zamawiającemu przysługuje prawo do bezpłatnego próbowania potraw serwowanych przez Wykonawcę przy 
każdej imprezie, również śniadaniach oraz do przeprowadzenia oceny organoleptycznej oferowanych posiłków, 
sprawdzania ich gramatury oraz zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym menu. 
 
5. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo udostępnić Zamawiającemu pomieszczenia kuchni i jej zaplecze dla 
celów kontroli wykonywania obowiązków umownych. 

 
§ 7 

Wynagrodzenie Wykonawcy i terminy płatności  
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane usługi zamówione przez Zamawiającego wg 
podanej liczby osób oraz cen wskazanych w formularzu oferty lub wg cen z oferty (menu) przygotowanej na 
zapytanie Zamawiającego. 
 
2. Wartość przedmiotu umowy w okresie 3 lat ustala się na dzień jej zawarcia na kwotę    .............................. zł 
brutto (słownie: ............................................................. złotych).  
 
3. Podstawę zapłaty należności stanowi faktura wystawiona przez Wykonawcę. Wykonawca wystawiać będzie 
odrębne faktury dla poniżej wymienionych pozycji: 
a) dla śniadań zamówionych przez Zamawiającego dla gości nocujących w Domach Studenta,  
b) dla innych usług gastronomicznych zamówionych przez Zamawiającego.  
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4. Faktury będą wystawiane przez Wykonawcę z różną częstotliwością :  
a) za śniadania gości nocujących w Domach Studenta opłacaną w rachunku za nocleg - 1 raz w tygodniu,  
b) za konsumpcję zlecaną przez Zamawiającego – po każdym zleceniu. 
 
5. Rozliczenie usług gastronomicznych wykonanych w końcu miesiąca musi zostać rozliczone z datą sprzedaży na 
ostatni dzień miesiąca. 
 
6. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała załącznik obejmujący szczegółowe zestawienie 
usług. Załącznik ten stanowią: 
a) przy śniadaniach potwierdzona przez Zamawiającego tabela ujmująca liczbę śniadań w poszczególnych dniach 
tygodnia z uwzględnieniem upustów dla dzieci,  
b) przy pozostałych usługach gastronomicznych płatnych przez Zamawiającego, załącznikiem będzie pisemne 
zamówienie usług złożone przez Zamawiającego. 
 
7. Wynagrodzenie za usługi, zrealizowane zgodnie z wymogami Zamawiającego, dokonywane będzie przelewem na 
rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni, licząc od dnia otrzymania faktury wystawionej przez 
Wykonawcę. 
 
8. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 
9. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie dokona potrącenia wierzytelności wynikających z tytułu umowy na 
świadczenie usług gastronomicznych oraz z umowy najmu nr …. z dnia ………. .  
 
10. Wszystkie rozliczenia między stronami będą prowadzone w złotych polskich. 

 
§ 8 

Okres utrzymania cen 
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania wysokości cen za usługi gastronomiczne (dotyczy menu 
wymienionego w załącznikach nr 2 i nr 3) przez cały okres obowiązywania umowy.   
 
2. W okresie trwania umowy, cena za tzw. danie dnia określone w §3 ust. 1.2.4: 
- nie może przekroczyć 12 zł brutto w okresie od 01.10.2014r. do 30.09.2015r.,   
- nie może przekroczyć 13 zł brutto w okresie od 01.10.2015r. do 30.09.2016r.,   
- nie może przekroczyć 14 zł brutto w okresie od 01.10.2016r. do 30.09.2017r.,   
 
3. Ceny ulegają zmianie w przypadku zmian stawek podatku VAT (także obniżka)lub innych opłat 
publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy. 
 
4. Zmiana cen za świadczone usługi gastronomiczne może nastąpić po zawarciu pisemnego aneksu do umowy. 

 
§ 9 

Ubezpieczenie 
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania 
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia (świadczenie usług gastronomicznych), w okresie 
wykonywania usług gastronomicznych na sumę gwarancyjną minimum 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia ). 
 
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia i przedkładania Zamawiającemu ubezpieczenia, o którym mowa w 
ust.2 przez cały okres obowiązywania umowy. 
 

§ 10 
Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 

1. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu usług gastronomicznych objętych umową ponosi 
Wykonawca. 
 
2. Wyklucza się odpowiedzialność Zamawiającego za zobowiązania wynikające z zawartych przez Wykonawcę 
umów z osobami trzecimi. 
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3. Wykonawca ponosić będzie w szczególności odpowiedzialność: 

a) prawną i materialną wobec organów kontroli w zakresie wykonywanej usługi, w tym m.in. w zakresie 
jakości produktów i przygotowania posiłków, ich zgodności z wymaganą gramaturą oraz w zakresie wymagań 
higieniczno-sanitarnych, 
b) odszkodowawczą za szkody powstałe u Zamawiającego i u innych podmiotów, w związku z prowadzoną 
przez Wykonawcę działalnością,  m.in. zatrucie pokarmowe, 
c) za przestrzeganie przez osoby wykonujące zamówienie przepisów BHP i p.poż. oraz higieniczno-sanitarnych 
i porządkowych  obowiązujących na terenie Zamawiającego. 

 
4. W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: 

a) serwowanie niezgodnych co do jakości, gramatury i rodzaju potraw wskazanych w załącznikach nr 2 i nr 3 
lub innym menu uzgodnionym z Zamawiającym,  
b) przygotowywanie posiłków niezgodnie z §3 oraz niezgodnie z §5, 
c) niezapewnienie ciągłości świadczenia usług gastronomicznych, 
d) niezapewnienie stolików na sali konsumpcyjnej dla gości nocujących w Domach Studenta, 
e) niezapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do sprawnej obsługi klientów, 
f) wykonywanie usług niezgodnie z godzinami ich świadczenia, 

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 zł za każdy poszczególny 
stwierdzony przypadek wymieniony w niniejszym ustępie powyżej. 
 
5. W razie opóźnienia w dostawie posiłków lub brak dostawy jakiegokolwiek posiłku:  
a) dla usług gastronomicznych świadczonych grupie powyżej 10 osób Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w 
wysokości 50% kwoty wartości brutto całego zamówienia dla całej grupy, 
b) dla pozostałych przypadków Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 1.000,00 zł za każdy 
stwierdzony przypadek. 
 
6. W przypadku organizowania, bez zgody Zamawiającego, głośnych imprez po godzinie 22.00 (np. wesel, 
bankietów lub innych) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5.000 zł za każde zdarzenie. 
 
7. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w §5 ust.13 Wykonawca 
zapłaci karę w wysokości 500 zł za każdy dzień zatrudniania takiego jednego pracownika licząc od momentu 
stwierdzenia zaistnienia takiej sytuacji przez Zamawiającego. Ponadto w takiej sytuacji Wykonawca jest 
zobowiązany do wymiany takiego pracownika w ciągu 24 godzin.  
 
8. Za każdy inny niż wymieniony w ustępach powyżej stwierdzony poszczególny przypadek niewykonania lub 
nienależytego wykonania postanowień umowy, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar 
umownych w wysokości 1.000,00 zł. 
 
9. Za każdy dzień nie świadczenia usług gastronomicznych będących przedmiotem niniejszej umowy, Zamawiający 
jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 3.000 zł.  
 
10. Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych, w przypadku odstąpienia przez 
Zamawiającego od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienie od umowy przez 
Wykonawcę z przyczyn innych niż okoliczności obciążające Zamawiającego lub od umowy najmu – w wysokości 
50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100). 
 
12. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość wskazanych 
powyżej kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego 
 
13. Zamawiający uprawniony jest do naliczenia i potrącenia kar umownych z wierzytelności Wykonawcy 
przysługujących mu z tytułu wykonania usług objętych niniejszą umową. 
 
14. W przypadku niewykonywania usług, będących przedmiotem niniejszej umowy, przez Wykonawcę, 
Zamawiający uprawniony jest do zlecenia wykonania usługi (wykonanie zastępcze) innemu podmiotowi na koszt 
Wykonawcy. 
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§ 11 
Rozwiązanie umowy 

1. Umowa ulega rozwiązaniu: 
a) z upływem okresu na jaki została zawarta, 
b) z dniem osiągnięcia wartości określonej w §7 ust.2,   
c) z dniem rozwiązania umowy najmu Nr ……. z dnia ......... zawartej pomiędzy stronami niniejszej umowy. 
 
2. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem  natychmiastowym  - jeżeli: 

1) Wykonawca wykonuje usługę w sposób stanowiący zagrożenie dla zdrowia lub życia gości nocujących w 
Domach Studenta, pracowników Zamawiającego lub innych klientów Baru Studenckiego; 
2) Wykonawca utraci uprawnienia i zezwolenia konieczne do wykonywania niniejszej umowy; 
3) Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków umownych uniemożliwiając Zamawiającemu wywiązanie 
się ze swoich zobowiązań wobec gości nocujących w Domach Studenta, pracowników Zamawiającego lub 
innych klientów przez co najmniej 1 dzień;   
4) Wykonawca nie dopuszcza Zamawiającego do kontroli wykonywania umowy lub nie przedstawia żądanych 
dokumentów; 
5) Wykonawca nie wykonuje obowiązku ubezpieczenia określonego w §9 ust.2 lub nie przedstawia kolejnego 
aktualnego dowodu ubezpieczenia zgodnie z §9 ust.3 niniejszej umowy; 
6) Wykonawca rażąco narusza istotne postanowienia umowy określone w §3, §4, §5 i §8 umowy, w 
szczególności jeśli Zamawiający stwierdził w okresie 3 kolejnych miesięcy: 

a) trzykrotne serwowanie niezgodnych co do jakości, gramatury i rodzaju potraw wskazanych w 
załącznikach nr 2 i nr 3 lub innym menu uzgodnionym z Zamawiającym, 
b) trzykrotne przygotowywanie posiłków niezgodnie z §3 oraz niezgodnie z §5, 
c) trzykrotne niezapewnienie odpowiedniej liczby pracowników do sprawnej obsługi klientów, 
d) trzykrotne wykonywanie usług niezgodnych z godzinami ich świadczenia, 

7) Wykonawca niezapewnieni ciągłości świadczenia usług gastronomicznych; 
8) Wykonawca organizuje, bez zgody Zamawiającego, głośne imprezy po godzinie 22:00 pomimo uwag 
Zamawiającego. 

Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w terminie 60 dni od daty zaistnienia któregokolwiek 
ze zdarzeń określonych powyżej w niniejszym ustępie. 
3.W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w trybie określonym w ust.2 Zamawiający naliczy 
Wykonawcy karę umowną w wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) płatną w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia noty księgowej.  
4.  W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązku wynikającego z niniejszej umowy 
przekracza wysokość kar umownych, Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach 
ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w trybie 
określonym w ust.2 Wykonawca może domagać się od Zamawiającego wyłącznie  wynagrodzenia należnego za  
faktyczne wykonanie umowy. 
5. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, Zamawiający może odstąpić 
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku 
Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu faktycznego wykonania umowy. 
 

§ 12 
Zmiany umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy o świadczenie usług 
gastronomicznych w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem 
postanowień ust 3 poniżej. 
 
3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany 
postanowień zawartej umowy i określa następujące warunki zmiany umowy:  
a) w trakcie trwania umowy ceny usług gastronomicznych ulegną zmianie w przypadku zmian (także obniżka) 
stawek podatku VAT lub innych opłat publicznoprawnych związanych bezpośrednio z przedmiotem umowy; 
b) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu 
wykonania przedmiotu umowy, dostosowania do potrzeb Zamawiającego lub wynikające z czynników zewnętrznych 
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i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy 
wynagrodzenia Wykonawcy; 
c) zmiany technologii wykonania usługi lub rozwiązań technicznych nie przewidzianych w umowie, jeżeli zmiany te 
będą korzystne dla Zamawiającego, równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od rozwiązań przyjętych w umowie lub 
wynikające z czynników zewnętrznych oraz nie zwiększą wynagrodzenia Wykonawcy; 
d) zmiana dotycząca przedmiotu umowy, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego rozliczenia oraz 
obowiązków Wykonawcy – w przypadku wystąpienia okoliczności nie przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a 
skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego zakresu zleconego przedmiotu umowy;  
e) zmiany są konieczne na skutek zmiany przepisów prawa lub nakazów instytucji kontrolnych; 
f) zmiany dotyczące terminów wykonania wydawania posiłków – wynikające z czynników zewnętrznych, w 
przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu umowy z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego;  
g) zmiany dotyczące zakresu przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia – w przypadku, gdy wystąpi możliwość 
wykonania przedmiotu umowy w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla Zamawiającego; 
nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia 
Wykonawcy; 
h) zmiany określające sposób wykonania usługi – w przypadku, w którym będzie to wynikało ze zmiany umowy 
najmu i nie będzie wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SIWZ ani nie zwiększy 
wynagrodzenia Wykonawcy; 
i) zmiana dotycząca wykonania przedmiotu umowy – w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej, np. 
wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody 
w znacznych rozmiarach;  
j) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania 
decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy; 
k) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi 
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, a zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
zaakceptowane przez Wykonawcę.  
l) zmiana podwykonawcy na innego lub rezygnacja z podwykonawcy uczestniczącego w realizacji umowy, w 
sytuacji gdy Wykonawca na etapie składania ofert wykazał podwykonawcę jako podmiot,  na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych; Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub 
Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia; 
ł) zmiany dotyczące udziału podwykonawcy na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy Wykonawca nie 
przewidział jego udziału w treści oferty lub zmiany podwykonawcy na innego, w przypadku, kiedy Wykonawca 
wskazał go w ofercie, a nowy podwykonawca spełnia wymagania dla fachowego wykonania powierzonych mu 
czynności lub części zamówienia zgodnie z SIWZ i umową; 
m) zmiana osób wymienionych w umowie, przy pomocy których Zamawiający lub Wykonawca realizują przedmiot 
umowy (śmierć, choroba, rezygnacja lub inne zdarzenie losowe), pod warunkiem, że osoby te będą spełniały 
wymagania określone w SIWZ i umowie; 
n) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą w nazwach lub adresach stron, zmianą związaną z 
przekształceniem podmiotowym stron; 
 

§ 13 
Właściwość miejscowa 

1. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w 
przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego.  
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy: 
a) ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), 
b) Kodeksu Cywilnego. 

§ 14 
Zakaz cesji 

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z 
przedmiotowej umowy na osobę trzecią. 



 

                                                      56 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Wykonawcy, a dwa 
egzemplarze dla Zamawiającego. 

2. Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
- załącznik nr 1: formularz oferty, 
- załącznik nr 2: wymagane menu zestawu śniadaniowego, 
- załącznik nr 3: wymagane menu pakietu śniadaniowego, 
 
 
 
 

……………………………..     ……………………………….. 
      ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
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 Załącznik nr 12 
 

 
UMOWA NAJMU nr ......../2014  - wzór 

 
zawarta w  Gdańsku w dniu ............2014r.  
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki  (siedziba: ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy WYNAJMUJĄCYM reprezentowanym przez: 
.......................................................... 
a  
podmiotem gospodarczym ........................................................................ z siedzibą w …………………… 
zarejestrowanym w ................................................................................................................................................ 
posiadającym   
NIP........................................................    
REGON ................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy NAJEMCĄ reprezentowanym przez: 
....................................................................... 
 
o następującej treści: 
 
Definicje 
Pojęcia użyte w niniejszej umowie przyjmują znaczenie określone w definicjach zamieszczonych poniżej: 
 
wyposażenie - są nim wyposażenie i środki trwałe (wymienione w załączniku nr … do umowy) istniejące w 
przedmiocie najmu oraz wyposażenie i środki trwałe (wymienione w załączniku nr …. do umowy) istniejące w 
pomieszczeniach Domu Studenckiego nr 1 (DS1: ul.Plac Wałowy 15A, 80-821 Gdańsk) przeznaczonych na catering; 
 
sprzęt i urządzenia - są nimi wyposażenie i środki trwałe, które Wykonawca (Najemca) zakupi w trakcie trwania 
umowy; 
 

§1 
PRZEDMIOT I CEL UMOWY 

1. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że przysługuje mu prawo do nieruchomości zabudowanej położonej w Gdańsku 
(ul. Łąkowa 1-2), dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę 
wieczystą o nr KW GD1G/00070163/4, na terenie której znajduje się budynek dydaktyczny (oznaczony literą B) 
Akademii Muzycznej.  
 
2. WYNAJMUJĄCY oświadcza, że jego prawo do dysponowania nieruchomością opisaną w ust.1 nie jest w żaden 
sposób ograniczone oraz, że nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich, które mogłyby 
uniemożliwić lub utrudnić wykonywanie przez NAJEMCĘ jego uprawnień wynikających z umowy. 
 
3. Przedmiotem umowy jest najem pomieszczeń (Bar Studencki tj.: pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia 
gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem), o łącznej 
powierzchni 259 m2 , znajdujących się w budynku dydaktycznym (oznaczonym literą B) Akademii Muzycznej.  
 
4. Opis przedmiotu najmu  wraz z planem sytuacyjnym zawiera załącznik nr …. do niniejszej umowy. Wykaz 
wyposażenia, będącego przedmiotem najmu, został wyszczególniony w załączniku nr …. do niniejszej umowy. 
  
5. Pomieszczenia będące przedmiotem najmu wraz z wyposażeniem WYNAJMUJĄCY przekaże NAJEMCY w dniu 
………………….. na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, który będzie zawierał opis stanu technicznego 
przedmiotu najmu, rodzaj i stan techniczny wyposażenia znajdującego się w wynajmowanych pomieszczeniach, stan 
liczników poszczególnych mediów, a także będzie zawierał stopień zużycia pomieszczeń i wyposażenia. NAJEMCA 
ponosi pełną odpowiedzialność za protokolarnie przekazane wyposażenie znajdujące się w pomieszczeniach 
będących przedmiotem najmu, a wszelkie uszkodzenia i braki po protokolarnym przekazaniu obciążać będą 
NAJEMCĘ i zostaną usunięte na koszt NAJEMCY. 
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6. Niniejsza umowa najmu jest związana z umową nr…….. z dnia……………na świadczenie usług 
gastronomicznych. Najem, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, odbywa się na zasadach  określonych w 
niniejszej umowie oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu nr 2/ZP/2014.  
 
7. WYNAJMUJĄCY oddaje NAJEMCY przedmiot najmu w najem z przeznaczeniem do prowadzenia działalności 
gastronomicznej – baru studenckiego, polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych (zgodnie z umową nr 
………... z dnia …………..) na rzecz WYNAJMUJĄCEGO i innych klientów. 
 
8. Jakakolwiek zmiana przez NAJEMCĘ przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności oraz sposobu 
wykorzystywania przedmiotu najmu wymaga zgody WYNAJMUJĄCEGO wyrażonej w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.  
 
9. Prowadzona przez NAJEMCĘ działalność nie może zakłócać toku pracy WYNAJMUJĄCEGO i nie może być 
uciążliwa dla WYNAJMUJĄCEGO oraz jego gości i innych klientów. WYNAJMUJĄCY nie wyraża zgody na 
organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez wieczornych lub zamkniętych. W wyjątkowych 
sytuacjach WYNAJMUJĄCY może wyrazi taką zgodę. Głośna muzyka może być odtwarzana w Barze Studenckim 
tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra. Wynajmowane pomieszczenia powinny mieć charakter „cichego 
lokalu”.  
 
10. NAJEMCA nie ma prawa dalszego podnajmowania, udostępniania, w części lub całości, odpłatnie lub 
nieodpłatnie, przedmiotu najmu jak również nie ma prawa cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej 
umowy na rzecz osób trzecich. 
 
11. NAJEMCA oświadcza, że stan techniczny, faktyczny i prawny przedmiotu najmu jest mu znany i nie zgłasza do 
niego żadnych zastrzeżeń.  
 
12. NAJEMCA oświadcza, że dokonał należytego sprawdzenia faktycznych i prawnych warunków przedmiotu 
najmu pod względem spełniania wszelkich wymogów dla wskazanej w §1 ust.7 umowy działalności oraz podejmuje 
się w stosunku do wynajmowanego mienia wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszej 
umowy. 
 
13. NAJEMCA ponosi wszelkie skutki istnienia faktycznych i prawnych uwarunkowań i procedur związanych z 
warunkami techniczno-lokalowo-kosztowymi przedmiotu najmu pod kątem działalności wskazanej w §1 ust.7 
umowy, a ewentualne niezgodności pomiędzy stanem faktycznym a wymogami, ujawnione po podpisaniu umowy, 
obciążają w całości NAJEMCĘ. 

 
§2  

OBOWIĄZKI NAJEMCY  
1. NAJEMCA zobowiązany jest wykorzystywać przedmiot najmu do celu określonego w §1 ust.7 umowy.  
 
2. NAJEMCA, najpóźniej do dnia rozpoczęcia działalności gastronomicznej, zobowiązany jest we własnym zakresie 
i na własny koszt uzyskać wszelkie uzgodnienia, pozwolenia (w tym ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej lub 
wynikające z prawa budowlanego i innych przepisów) i koncesje właściwych organów, wynikające z przepisów 
związanych z prowadzoną działalnością w przedmiocie najmu. 
 
3. NAJEMCA zobowiązany jest dostosować przedmiot najmu do swoich potrzeb na własny koszt. Ewentualne, 
planowane przez NAJEMCĘ zmiany (adaptacja, modernizacja lub remont) przedmiotu najmu wymagają 
przedstawienia WYNAJMUJĄCYM przez NAJEMCĘ projektu planowanych zmian, który podlega akceptacji przez 
WYNAJMUJĄCEGO.  
 
4. NAJEMCA ma obowiązek we własnym zakresie i na własny koszt dokonać wystroju sali konsumpcyjnej. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu (Wynajmującemu) projekt aranżacji wnętrz i uzyskać jego 
akceptację. 
 
5. W pomieszczeniach stanowiących przedmiot najmu i terenie do nich przyległym NAJEMCA zobowiązany jest 
przestrzegać obowiązujące przepisy, w szczególności:  



 

                                                      59 

- o ochronie zabytków i środowiska,  
- w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,  
- przeciwpożarowe, 
- przepisy o ochronie mienia  
- sanitarne,  
- przepisy porządkowe oraz regulaminy i zarządzenia WYNAJMUJĄCEGO. 
 
6. W czasie trwania umowy NAJEMCA zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w należytym stanie. 
NAJEMCA zobowiązany jest we własnym zakresie i na swój koszt: 
- przeprowadzać konserwacje i naprawy,  
- przeprowadzać przeglądy serwisowe wyposażenia, sprzętu i urządzeń,  
- przeprowadzać naprawy bieżące, 
- przeprowadzać remonty bieżące przedmiotu najmu. 
NAJEMCA zobowiązany jest ponosić nakłady połączone ze zwykłym użytkowaniem zarówno nieruchomości jak i 
ruchomości. Wymienione powyżej czynności mają odbywać się z częstotliwością (wynikającą z przepisów, jeżeli 
takie mają zastosowanie) gwarantującą utrzymanie przedmiotu najmu i wyposażenia, sprzętu i urządzeń, w 
należytym stanie i niedopuszczenie do naruszenia ich substancji oraz obniżenia ich standardu poza normalne 
zużycie. W przypadkach nagłych lub gdy obowiązek ten nie jest spełniony w odpowiednim terminie mimo 
pisemnego upomnienia, WYNAJMUJĄCY ma prawo przeprowadzić stosowne prace na koszt NAJEMCY. 
 
7. NAJEMCA zobowiązany jest do utrzymania porządku, czystości i estetyki w obrębie przedmiotu najmu oraz na 
terenie przyległym. 
 
8. NAJEMCA zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia WYNAJMUJĄCEGO w formie pisemnej o 
wynikach kontroli uprawnionych organów i stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących przedmiotu najmu. 
 
9. NAJEMCA zobowiązany jest do zapewnienia przedstawicielom WYNAJMUJĄCEGO wstępu do najmowanych 
przez siebie pomieszczeń stanowiących przedmiot najmu w celu przeprowadzenia kontroli. WYNAJMUJĄCY 
poinformuje NAJEMCĘ o planowanym terminie wstępu na teren przedmiotu najmu z minimum jednodniowym 
wyprzedzeniem. 
 

§3 
PRZEBUDOWA PRZEDMIOTU NAJMU 

1. Przedmiot najmu użytkowany będzie przez NAJEMCĘ bez prawa dokonywania zmian w jego substancji bez 
uzyskania zezwolenia WYNAJMUJĄCEGO.  
 
2. NAJEMCA winien dostosować przedmiot najmu do swoich potrzeb na własny koszt. Ewentualne, planowane 
przez NAJEMCĘ zmiany (adaptacja, modernizacja lub remont) w przedmiocie najmu wymagają przedstawienia 
WYNAJMUJĄCEMU przez NAJEMCĘ projektu planowanych zmian, który podlega akceptacji przez 
WYNAJMUJĄCEGO.  
 
3. Zakres ewentualnych zmiany (adaptacja, modernizacja lub remont) w przedmiocie najmu musi być zgodny z 
przepisami Prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków, a także zgodny z innymi stosownymi przepisami.  
 
4. Wszystkie koszty związane ze zmianami w przedmiocie najmu, w tym projektami, uzyskaniem stosownych 
zezwoleń i uzgodnień, a także koszty przeprowadzanych prac ponosi NAJEMCA. 
 
5. Projekt ewentualnych zmian w przedmiocie najmu, planowanych przez NAJEMCĘ podlega każdorazowo 
akceptacji przez WYNAJMUJĄCEGO, który w terminie do 30 dni od przedstawienia przez NAJEMCĘ 
projektowanych zmian zobowiązuje się wydać odpowiednią opinię w zakresie przedstawionego projektu zmian. 
Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ewentualnych opinii WYNAJMUJĄCEGO pokrywa NAJEMCA. 
 
6. Najemca w przypadku uzyskania akceptacji zamierzonych zmian w przedmiocie najmu może wprowadzić zmiany 
wyłącznie w zakresie zaakceptowanym przez WYNAJMUJĄCEGO z zastrzeżeniem, że wszelkie koszty z tym 
związane obciążają wyłącznie NAJEMCĘ. 
 
7. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji przedstawionego projektu zmian bez uzasadnienia. 
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8. Jeżeli jest to wymagane przepisami prawa NAJEMCA jest zobowiązany do dostarczenia projektu budowlanego 
wraz z projektami branżowymi, na podstawie których zamierza wykonywać prace związane ze zmianami przedmiotu 
najmu oraz umożliwi nadzór nad tymi pracami przez wyznaczone przez WYNAJMUJĄCEGO osoby. Po wykonaniu 
prac NAJEMCA dostarczy wykonaną na jego zlecenie i koszt dokumentacją powykonawczą. 
 
9. W wypadku niezrealizowania przez NAJEMCĘ obowiązku, o którym mowa w ust.8, WYNAJMUJĄCY jest 
uprawniony do obciążania NAJEMCY karą umowną w wysokości 1% miesięcznego czynszu za przedmiot najmu 
określonego w §8 ust.1 niniejszej umowy, za każdy rozpoczęty tydzień opóźnienia w przekazaniu w/w dokumentów, 
liczony od upływu 7 dnia od daty wezwania skierowanego do NAJEMCY o przekazanie w/w dokumentów. 
 
10. NAJEMCA zobowiązany jest do takiego ustalenia prac związanych ze zmianami w przedmiocie najmu, by 
utrzymać ciągłość świadczenia usług gastronomicznych (określonych w umowie nr……. z dnia………..) w 
niezmienionej jakości w wynajmowanych pomieszczeniach, chyba że strony ustalą inaczej. 
 
11. Po wykonaniu prac związanych ze zmianami w przedmiocie najmu NAJEMCA na własny koszt winien 
doprowadzić teren prac oraz teren przyległy do należytego stanu, w tym posprzątać i usunąć ewentualne szkody 
wynikłe z przeprowadzanych prac, w szczególności w razie naruszenia stanu lub kolorystyki elewacji zewnętrznej, 
NAJEMCA winien doprowadzić stan elewacji i jej kolorystykę do jednolitej formy. 
 
10. Odbiór zrealizowanych prac od NAJEMCY przez WYNAJMUJĄCEGO nastąpi protokolarnie.  
 
11. NAJEMCA ma obowiązek zgłoszenia gotowości do odbioru wykonanych prac w terminie do 3 dni przed datą ich 
odbioru. 
 
12. Po zakończeniu obowiązywania umowy wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione  przez NAJEMCĘ na 
adaptację, modernizację lub remont przedmiotu najmu, na które NAJEMCA uzyskał zgodę WYNAJMUJĄCEGO 
lub takiej zgody nie uzyskał bądź o taką zgodę nie wystąpił, przechodzą na własność WYNAJMUJĄCEGO, bez 
konieczności zwrotu przez WYNAJMUJĄCEGO jakichkolwiek nakładów, jak również ich wartości, NAJEMCY, 
a NAJEMCA zrzeka się dochodzenia zwrotu nakładów, jak również ich wartości w czasie obowiązywania umowy i 
po jej zakończeniu.  
 

§4 
WYPOSAŻENIE ORAZ SPRZĘT I URZĄDZENIA 

1. NAJEMCA ponosi wszelkie koszty związane z wykonywanymi usługami gastronomicznymi i najmem 
pomieszczeń, m.in. zakup sprzętu i urządzeń.  

2. NAJEMCA jest świadomy stanu technicznego wyposażenia najmowanych pomieszczeń i wszelkie naprawy, 
wymiany lub uzupełnienia wykonywać będzie na własny koszt nie obciążając tym WYNAJMUJĄCEGO. 
WYNAJMUJĄCY nie jest zobowiązany do wymiany zużytego wyposażenia. 

3. NAJEMCA na własny koszt zakupi niezbędny sprzęt i urządzenia odpowiadające standardowi i stylowi 
Akademii Muzycznej. NAJEMCA na własny koszt ubierze zatrudniony przez siebie personel w odzież 
odpowiadającą standardowi i stylowi Akademii Muzycznej. W całym okresie trwania umowy NAJEMCA 
zapewnia we własnym zakresie niezbędną ilość sztućców, zastawy stołowej oraz innych naczyń niezbędnych do 
podawania posiłków. Rodzaj i wygląd zakupowanego sprzętu i urządzeń oraz odzieży wymaga uzyskania 
pisemnej akceptacji WYNAJMUJĄCEGO. 

4. Uzupełnianie wyposażenia przedmiotu najmu leży po stronie NAJEMCY. Po zakończeniu umowy stan 
najmowanych pomieszczeń wraz z wyposażeniem (przekazanym protokolarnie do korzystania po zawarciu 
umowy) musi pozostawać w stanie niepogorszonym (nadające się do dalszej eksploatacji: naprawione, czyste) z 
wyjątkiem naturalnego zużycia, chyba że wcześniej zostanie uzgodniona pomiędzy Stronami kasacja danych 
ruchomości. W związku z powyższym: 
a) w wypadku zużycia wyposażenia, wchodzącego w skład przedmiotu najmu, w wyniku jego normalnej 

eksploatacji, NAJEMCA nie będzie zobowiązany do wymiany tego wyposażenia,  
b) wszelkie braki i zniszczenia ponad naturalne zużycie NAJEMCA zobowiązany jest uzupełnić na własny 

koszt na dzień zakończenia umowy. 
5. Najemcy przysługuje prawo zdemontowania i zabrania, po rozwiązaniu niniejszej umowy, wszelkiego sprzętu i 

urządzeń, które zostały przez NAJEMCĘ nabyte i zainstalowane (nie dotyczy ust.4b niniejszego paragrafu) przy 
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czym czynności te nie mogą powodować zmiany substancji przedmiotu najmu, ani też w jakikolwiek sposób 
prowadzić do utraty lub obniżenia jego wartości użytkowej. 

 
§5 

ZASADY PARKOWANIA POJAZDÓW 
Na terenie WYNAJMUJĄCEGO funkcjonują płatne, niestrzeżone miejsca postojowe. NAJEMCY przysługuje 
możliwość wykupienia rocznych kart parkingowych dla pracowników NAJEMCY w cenie obowiązującej w danym 
roku. Wjazd dla gości Baru Studenckiego jest bezpłatny pod warunkiem wyposażenia Baru Studenckiego w 
urządzenie zerujące bilety parkingowe zgodne z zaleceniami WYNAJMUJACEGO. Koszt zakupu urządzenia i jego 
instalacji ponosi NAJEMCA. Bezpłatny wjazd samochodów dostawczych na teren WYNAJMUJACEGO możliwy 
jest na czas niezbędny do załadunku-rozładunku do 30 minut. NAJEMCA dopilnuje, by samochody dostawcze 
parkowały tylko na wyznaczonym miejscu („kopercie”) wskazanym przez WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA 
zobowiązany jest do uzgodnienia z dostawcami sposobu realizacji dostaw, tak by przebiegały one w sposób nie 
przeszkadzający WYNAJMUJĄCEMU (parkowanie aut, hałas przy dostawie).  
 

§6 
REKLAMA I PROMOCJA 

1. NAJEMCA zobowiązuje się do oznakowania przedmiotu najmu poprzez umieszczenie estetycznych 2 tablic 
przy obu wejściach do Baru Studenckiego (z zewnątrz nad wejściem i w środku przy wejściu) z nazwą baru oraz 
godzin prowadzenia działalności w terminie 7 dni od daty uzgodnienia jej formy i treści z WYNAJMUJĄCYM. 
Forma graficzna oraz treść tablicy winna zostać uzgodniona w formie pisemnej lub e-mailem z 
WYNAJMUJĄCYM w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

2. Umieszczenie dodatkowych reklam, informacji, szyldów itp. na przedmiocie najmu wymaga pisemnej zgody 
WYNAJMUJĄCEGO. 

3. NAJEMCA we własnym zakresie uzyska zgodę Wynajmującego oraz innych odpowiednich organów  (jeśli taka 
zgoda jest wymagana NAJEMCA uzyska ją na swój koszt) na umieszczenie tablicy oraz zlikwiduje ją na własny 
koszt po zakończeniu niniejszej umowy.  

4. Strony ustalają, że wszelkie działania skierowane do obecnych i potencjalnych klientów Baru Studenckiego 
podlegają pisemnej akceptacji WYNAJMUJĄCEGO. Dotyczy to w szczególności ustalania akcji i materiałów 
reklamowych, promocyjnych i akcydensowych. 

5. Strony ustalają, że reklama i promocja NAJEMCY i WYNAJMUJĄCEGO będą wspólnie koordynowane i 
prowadzone w jednolitym standardzie, kolorystyce i wyglądzie i będą dopasowane do obecnie lub w przyszłości 
stosowanych materiałów Akademii Muzycznej. Koszty produkcji i rozpowszechniania reklamy Baru 
Studenckiego ponosi NAJEMCA.   

6. Bez zgody WYNAJMUJĄCEGO NAJEMCA nie ma prawa zawierać żadnych umów na reklamę, promocję lub 
wyłączność sprzedaży produktów i usług realizowanych na terenie przedmiotu najmu. 

7. Ponoszenie opłat, z tytułu praw autorskich i tantiem od rozpowszechnianej muzyki, odprowadzanych do ZAIKS 
lub innych podmiotów zbiorowego dysponowania prawami autorskimi, odbędzie się staraniem i na koszt 
NAJEMCY. Dodatkowo NAJEMCA zobowiązany jest uzgodnić z WYNAJMUJĄCYM rozpowszechnianą w 
przedmiocie najmu muzykę, tak by odpowiadała ona charakterowi Akademii Muzycznej. 

 
§7 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY, UBEZPIECZENIE 
1. NAJEMCA zobowiązuje się do ochrony najmowanego mienia (pomieszczenia wraz z wyposażeniem, sprzętem i 
urządzeniami) we własnym zakresie, a także do należytego zabezpieczenia tego mienia. WYNAJMUJĄCY nie 
ponosi żadnej odpowiedzialności za mienie znajdujące się w najmowanych pomieszczeniach, które zabezpiecza we 
własnym zakresie i na swój koszt NAJEMCA. 
 
2. NAJEMCA ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone WYNAJMUJĄCEMU oraz 
osobom trzecim wynikające z prowadzonej działalności, a nadto ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody 
powstałe na skutek niewłaściwego wykonywania niniejszej. 
 
3. NAJEMCA zobowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej najemcy na sumę ubezpieczenia: 
minimum 500.000 zł. NAJEMCA zobowiązuje się przedstawić WYNAJMUJĄCEMU w terminie 3 dni od daty 
wezwania przez WYNAJMUJĄCEGO, dowody ubezpieczenia (wraz z potwierdzeniem opłacenia składki 
ubezpieczeniowej), pod rygorem odstąpienia przez WYNAJMUJĄCEGO od umowy.  
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4. NAJEMCA odpowiada na zasadach określonych w ust. 2 za szkody spowodowane przez osoby korzystające z 
jego działalności, jak za swoje własne, a także za szkody i zniszczenia dokonane przez jego pracowników, gości i 
wykonawców zleconych przez niego usług. 

 
§8 

PŁATNOŚCI 
1. Z tytułu najmu części nieruchomości opisanej w § 1 ust. 3 i 4 niniejszej umowy NAJEMCA płacić będzie 

WYNAJMUJĄCEMU miesięczny czynsz przez cały okres trwania umowy w wysokości ……….. zł netto 
(słownie:  ........................................................................................................ złotych) plus należny podatek VAT 
w aktualnie obowiązującej stawce. Czynsz najmu płatny będzie od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu 
najmu, chyba, że strony ustalą inaczej (Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty czynszu od momentu 
rozpoczęcia działalności gastronomicznej, tj. od dnia 01.10.2014r., lub wcześniej, jeżeli Wykonawca rozpocznie 
wcześniej działalność. Możliwość ta uzależniona jest od zakresu planu adaptacyjnego przedstawionego przez 
Wykonawcę Zamawiającemu).       

2. Czynsz najmu płatny będzie przez NAJEMCĘ miesięcznie z góry, przelewem na rachunek bankowy 
WYNAJMUJĄCEGO wskazany na fakturze, w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez 
WYNAJMUJĄCEGO. 

3. W przypadku nieotrzymania faktury VAT za dany okres, NAJEMCA zobowiązany jest zgłosić ten fakt 
WYNAJMUJĄCEMU w formie pisemnej najpóźniej do: 
a) 10-go dnia miesiąca, w którym następuje płatność czynszu oraz   
b) 10-go dnia następnego miesiąca dla kosztów dostaw mediów i innych wymienionych w ust.5 poniżej.  
Brak zgłoszenia oznacza, że faktura została doręczona. 

4. NAJEMCA oprócz czynszu najmu zostanie obciążony przez WYNAJMUJĄCEGO kosztami za dostawy 
mediów i innymi kosztami związanymi z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach. Dla 
kosztów za dostawy mediów, dla których w przedmiocie najmu znajdują się podliczniki (urządzenia pomiarowe) 
rozliczenie tych mediów dokonywane będzie na podstawie wskazań tych podliczników i stawek obowiązujących 
u poszczególnych dostawców, z którymi WYNAJMUJĄCY ma podpisane poszczególne umowy na dostawę 
mediów. W przypadku mediów, dla których nie ma podliczników rozliczenie będzie wykonywane 
wskaźnikowo. 

5. Do kosztów, o których mowa w ust.4 powyżej należą: 
a) opłaty za dostawy mediów: 
• zużycie energii elektrycznej (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu); opłata za energię 

elektryczną naliczana będzie wg wskazań istniejącego u WYNAJMUJĄCEGO podlicznika wg cen 
ustalonych przez dostawcę, z którym WYNAJMUJĄCY ma podpisaną umowę; 

• zużycie wody zimnej i odprowadzenie ścieków (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu 
najmu); opłata za zimną wodę naliczana będzie wg wskazań istniejącego u WYNAJMUJĄCEGO 
podlicznika wg cen ustalonych przez dostawcę, z którym WYNAJMUJĄCY ma podpisaną umowę; 

• podgrzanie wody (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu); opłata naliczana będzie jako 
iloczyn ilości zużytej ciepłej wody w m3  i wartości wskaźnika ustalonego przez WYNAJMUJĄCEGO; 

• zużycie gazu (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu); opłata za gaz naliczana będzie 
wg wskazań istniejącego u WYNAJMUJĄCEGO podlicznika wg cen ustalonych przez dostawcę, z którym 
WYNAJMUJĄCY ma podpisaną umowę; 

• ogrzewanie (rozliczenie wskaźnikowe); opłata za CO (dostawa energii cieplnej) naliczana będzie jako 
iloczyn najmowanej powierzchni (259 m2)  i wartości wskaźnika ustalonego przez WYNAJMUJĄCEGO, 
płatne w sezonie grzewczym,  tj. od 1 października do 30 kwietnia każdego roku (okres ten może ulec 
zmianie w zależności od decyzji podejmowanej samodzielnie przez WYNAJMUJĄCEGO o otwarciu i 
zamknięciu sezonu grzewczego); 

• opłata za przeprowadzone rozmowy telefoniczne (wg bilingu); 
W przypadku konieczności wymiany podliczników koszty poniesie NAJEMCA; 
b) inne koszty związane z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach: 
• opłata za przeglądy systemu wentylacyjnego wykonywane na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO; 
• opłata za przeglądy instalacji przeciwpożarowej i za przegląd podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, 

wykonywane na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO; 
• opłata za przeglądy instalacji elektrycznej wykonywane na zlecenie WYNAJMUJACEGO; 
• opłata za konserwacje i przeglądy instalacji gazowej wykonane na zlecenie WYNAJMUJĄCEGO;  
• opłata za dezynfekcję i deratyzację; 
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• inne opłaty (np. opłaty za media nie ujęte w ust.5a, opłaty za przeglądy i konserwacje nie ujęte w ust.5b)  
powstałe w trakcie działalności prowadzonej przez NAJEMCĘ na terenie przedmiotu najmu. 

6. Do wyżej wymienionych kosztów z ust.5 doliczona będzie kwota podatku VAT w aktualnie obowiązującej 
wysokości. 

7. Wszelkie płatności za świadczenia (usługi i dostawy) wskazane w ust.5 powyżej,  następować będą z dołu i 
dokonywane będą przez NAJEMCĘ miesięcznie, na podstawie faktur wystawianych przez 
WYNAJMUJĄCEGO, przelewem na rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO wskazany w fakturze, w 
terminie do 14 dni od daty wystawienia  faktury VAT przez WYNAJMUJĄCEGO. NAJEMCA uiści opłaty (za 
świadczenia wskazane w ust.5 powyżej) dotyczące okresu najmu, nawet jeśli dokumenty finansowe ich 
dotyczące doręczono WYNAJMUJĄCEMU po rozwiązaniu (wygaśnięciu) umowy. Na prośbę NAJEMCY 
WYNAJMUJĄCY udostępni dokumenty stanowiące podstawę wyliczenia takich kosztów. 

8. Dodatkowo NAJEMCA zobowiązany jest do ponoszenia wszystkich kosztów związanych z odbiorem, 
wywozem, unieszkodliwianiem wszelkich odpadów powstałych w wyniku prowadzenia przez NAJEMCĘ 
działalności gastronomicznej. Najemca zobowiązany jest we własnym zakresie, na własny koszt oraz zgodnie z 
obowiązującymi przepisami do uregulowania obowiązków dotyczących gospodarki wszelkimi odpadami, tj. do 
złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami do Zarządu Dróg i Zieleni w Gdańsku. 
NAJEMCA ma obowiązek składowania odpadów (w szczelnie zamkniętych workach), w miejscach 
wyznaczonych przez WYNAJMUJĄCEGO, wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez świadczącego 
usługę wywozu odpadów. Należy odpowiednio dostosować częstotliwość opróżniania pojemników do 
prowadzonej działalności. W przypadku przepełnienia pojemników i składowania odpadów poza tymi 
pojemnikami lub w przypadku wrzucania ich do pojemników WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA zostanie 
obciążony kosztem usunięcia tych odpadów oraz dodatkową ryczałtową kwotą 500 zł za każde zdarzenie. 

9. NAJEMCA jest zobowiązany udostępnić przedmiot najmu w celu przeprowadzenia wymaganych przeglądów i 
dokonania odczytów liczników przez przedstawicieli WYNAJMUJĄCEGO. 

10. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do corocznej waloryzacji stawek czynszu: 
a) stosownie do wysokości wzrostu rocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego 

przez Prezesa GUS na dzień 1 stycznia - bez konieczności sporządzania aneksu. O zmianie wysokości 
stawki czynszu WYNAJMUJĄCY każdorazowo zawiadomi NAJEMCĘ w formie adnotacji na fakturze. 
Zmiana stawek czynszu dokonywana będzie do końca stycznia każdego roku z ważnością obowiązywania 
od 1 stycznia. Pierwsza waloryzacja czynszu nastąpi 1 stycznia 2015 roku. Niezależnie od powyższych 
zapisów WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie możliwość renegocjowania umowy w zakresie wysokości 
czynszu w przypadku znacznego wzrostu rynkowych cen czynszów najmu za podobne lokale w lokalizacji 
Gdańska w czasie trwania umowy; 

b) w przypadku wprowadzenia nowych obciążeń publiczno-prawnych – w tym podatku katastralnego. 
11. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo do zmian stawek stanowiących podstawy naliczania opłat za 

świadczenia określone w ust.5 niniejszego paragrafu. Opłaty za świadczenia, wymienione w tym ustępie, będą 
ulegać zmianie w przypadku i stosownie do zmian cen jednostkowych tych kosztów, których wysokość jest 
niezależna od WYNAJMUJĄCEGO. W przypadku zmian cen, stanowiących podstawy naliczania opłat  za 
świadczenia wymienione w ust.5 niniejszego paragrafu, WYNAJMUJĄCY ma prawo do zmiany opłat, w tym 
także ryczałtowej stawki kalkulacji wskaźnika c.w.u. oraz CO. Zmiany obowiązują NAJEMCĘ od daty 
wprowadzenia zmiany przez uprawniony podmiot, bez konieczności sporządzania aneksu, na podstawie 
pisemnego zawiadomienia WYNAJMUJĄCEGO. 

12. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu należności na rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO wskazany na 
fakturze. Koszty ewentualnych opłat prowizji za czynności bankowe ponosi płatnik. 

13. W przypadku nieterminowego uiszczenia przez NAJEMCĘ zapłaty jakichkolwiek zobowiązań z tytułu 
niniejszej umowy, WYNAJMUJĄCY naliczy odsetki ustawowe za okres opóźnienia w terminie płatności. 

14. Strony oświadczają, że są płatnikami podatku VAT 
 WYNAJMUJĄCY NAJEMCA 
o numerze identyfikacyjnym NIP:   
i numerze ewidencyjnym REGON   

 NAJEMCA upoważnia WYNAJMUJĄCEGO do wystawiania faktur VAT bez jego podpisu. 
15. NAJEMCA bez zgody WYNAJMUJĄCEGO nie dokona potrącenia wierzytelności wynikających z tytułu 

umowy na świadczenie usług gastronomicznych nr ……. z dnia…………..oraz z umowy najmu.  
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§9 
CZAS REALIZACJI UMOWY 

Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony: od dnia 18.09.2014r., tj. od dnia przekazania (na podstawie 
protokołu zdawczo-odbiorczego) NAJEMCY przez WYNAJMUJĄCEGO pomieszczeń, będących przedmiotem 
najmu wraz z wyposażeniem, do dnia 30.09.2017 r.    
 

 
§10 

WARUNKI ROZWIĄZANIA UMOWY,  KARY UMOWNE 
1. WYNAJMUJĄCY zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w 

następujących przypadkach: 
a) zalegania NAJEMCY dłużej niż 30 dni z zapłatą należnego czynszu lub opłat określonych w §8 ust.5 

niniejszej umowy, 
b) odmowy lub braku zapłaty dokonanej zgodnie z §8 ust.10 podwyżki czynszu oraz z §8 ust.11 opłat za 

świadczenia określone w §8 ust.5, oraz gdy NAJEMCA nie wywiązuje się z innych postanowień §8, 
c) niezgodnej z umową eksploatacji przedmiotu najmu, w szczególności eksploatacji niezgodnej z wymogami 

WYNAJMUJĄCEGO określonymi w niniejszej umowie, w szczególności niezgodną z §1 ust.7 niniejszej 
umowy, 

d) utraty pozwoleń koniecznych do wykonywania niniejszej umowy, 
e) nie wykonywania obowiązku utrzymania przedmiotu najmu (pomieszczeń oraz ruchomości) w należytym 

stanie, 
f) gdy pomimo pisemnego upomnienia NAJEMCA nadal używa przedmiotu najmu niezgodnie z jego 

przeznaczeniem lub zaniedbuje ten obowiązek dopuszczając do powstania szkód, 
g) gdy NAJEMCA wynajął , podnajął albo udostępnił przedmiot najmu, w części lub w całości, odpłatnie lub 

nieodpłatnie (udostępnienie, o którym mowa w niniejszym ustępie nie dotyczy udostępniania przedmiotu 
najmu klientom restauracji w celach konsumpcji),  

h) zmiany substancji przedmiotu najmu bez zgody WYNAJMUJĄCEGO, 
i) nie przedstawienia aktualnego dowodu ubezpieczenia przedmiotu najmu lub dowodu poddania się rygorowi, 

o którym mowa w §12 ust.1 i §13 ust.1 niniejszej umowy, 
j) nie zapewnia przedstawicielom WYNAJMUJĄCEGO wstępu do najmowanych pomieszczeń stanowiących 

przedmiot najmu, 
k) gdy NAJEMCA prowadzi prace adaptacyjne, modernizacyjne lub remonty i nie zapewnia ciągłości 

świadczenia usług gastronomicznych dłużej niż 1 dzień, chyba że strony ustalą możliwość przerwy w 
świadczeniu usług. 

2. Niniejsza umowa najmu ulega rozwiązaniu w wypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy na świadczenie 
usług gastronomicznych zawartej pomiędzy WYNAJMUJĄCYM i NAJEMCĄ, w terminie rozwiązania lub 
wygaśnięcia tej umowy. 

3. WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do wcześniejszego rozwiązania umowy z zachowaniem miesięcznego 
okresu wypowiedzenia w wypadku, gdy przedmiot najmu stanie się potrzebny do realizacji celów statutowych 
WYNAJMUJĄCEGO. 

4. W przypadku wypowiedzenia, rozwiązania lub odstąpienia od niniejszej umowy – NAJEMCA jest zobowiązany 
do opuszczenia przedmiotu najmu, jego przekazania w stanie nie pogorszonym ponad normalne techniczne 
zużycie i umożliwiającym dalszą jego eksploatację, rozliczenia się z WYNAJMUJĄCYM oraz usunięcia 
wszelkiego sprzętu i urządzeń stanowiących własność NAJEMCY w terminie 5 dni bez odrębnego wezwania, a 
na żądanie WYNAJMUJĄCEGO również do przywrócenia stanu poprzedniego w tym terminie. 

5. W przypadku demontażu urządzeń, instalacji, mebli czy okładzin ściennych, a które są własnością NAJEMCY 
po zakończeniu umowy lub jej rozwiązaniu, NAJEMCA zobowiązany jest do naprawy ścian i podłóg oraz 
pomalowania ścian na kolor biały farbą emulsyjną w terminie wskazanym w ust.4. 

6. W razie nieopuszczenia przedmiotu najmu w terminie wskazanym w ust.4 WYNAJMUJĄCY obciąży 
NAJEMCĘ opłatą w wysokości dwukrotnej stawki czynszu miesięcznie proporcjonalnie do czasu całkowitego 
opuszczenia przedmiotu najmu wraz z opłatami za dostawy mediów i innymi wskazanymi w §8. 

7. Strony zgodnie stanowią, iż po zakończeniu obowiązywania umowy wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione  
przez NAJEMCĘ na adaptację, modernizację, remonty przedmiotu najmu, na które Najemca uzyskał zgodę 
Wynajmującego lub takiej zgody nie uzyskał, bądź o taką zgodę nie wystąpił, przechodzą na własność 
WYNAJMUJĄCEGO, bez konieczności zwrotu przez WYNAJMUJĄCEGO jakichkolwiek nakładów, jak 
również ich wartości, NAJEMCY, a NAJEMCA zrzeka się dochodzenia zwrotu nakładów, jak również ich 
wartości w czasie obowiązywania umowy i po jej zakończeniu.  
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8. Jeżeli NAJEMCA w przypadku adaptacji, modernizacji, remontu przedmiotu najmu  nie zapewni ciągłości 
świadczenia usług gastronomicznych zapłaci WYNAJMUJĄCEMU karę umowną w wysokości 2.000 zł za 
każdy dzień braku realizacji świadczeń, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy Strony ustalą możliwość przerwy w 
świadczeniu usług. 

9. Jeżeli NAJEMCA  nie dostosuje częstotliwość opróżniania pojemników z odpadami do prowadzonej 
działalności, a w związku z tym w przypadku przepełnienia pojemników i składowania  odpadów poza tymi 
pojemnikami lub w przypadku wrzucania ich do pojemników WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA zostanie 
obciążony kosztem usunięcia tych odpadów oraz dodatkową ryczałtową kwotą 500 zł za każde zdarzenie. 

10. WYNAJMUJĄCY jest uprawniony do naliczenia NAJEMCY kar umownych za rozwiązanie niniejszej umowy 
przez WYNAJMUJĄCEGO z przyczyn leżących po stronie NAJEMCY lub odstąpienie od niniejszej umowy 
lub umowy na świadczenie usług gastronomicznych przez NAJEMCĘ w wysokości 50.000 zł (słownie: 
pięćdziesiąt tysięcy złotych ). 

11. Wszelkie kary wynikające z niniejszej umowy WYNAJMUJĄCY ma prawo zsumować i potrącić z należności 
wobec NAJEMCY wynikających z umowy na świadczenia usług gastronomicznych nr……………. z dnia 
……………… lub wpłaconej przez NAJEMCĘ kaucji. 

12. WYNAJMUJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na 
zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

11 
ZAWIESZENIE OBOWIĄZKU ZAPŁATY CZYNSZU 

1. NAJEMCY nie przysługują żadne roszczenia wobec WYNAJMUJĄCEGO w przypadkach:  
a) wykonywania przez WYNAJMUJĄCEGO prac budowlanych powodujących okresowe zawieszenie 

prowadzonej przez NAJEMCĘ działalności, 
b) usuwania skutków awarii, klęsk żywiołowych, wydarzeń i katastrof powodujących okresowe zawieszenie 

prowadzonej przez NAJEMCĘ działalności, 
2. W przypadkach określonych w  ust.1a i 1b nastąpi zawieszenie obowiązku zapłaty czynszu przez NAJEMCĘ za 
okres zawieszenia działalności. Obowiązek ten zostanie wznowiony w terminie wskazanym przez 
WYNAJMUJĄCEGO od dnia wznowienia działalności proporcjonalnie do ilości dni w miesiącu. 

 
§12 

ZWROT PRZEDMIOTU NAJMU 
1. NAJEMCA zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy złożyć oświadczenie w formie 
aktu notarialnego (sporządzonego na własny koszt) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku 
wydania przedmiotu umowy najmu, którym jest najem pomieszczeń (Bar Studencki tj.: pomieszczenia kuchenne, 
pomieszczenia gospodarcze, sala konsumpcyjna wraz ze znajdującym się w tych pomieszczeniach wyposażeniem), o 
łącznej powierzchni 259 m2 , znajdujących się w budynku dydaktycznym (oznaczony literą B) Akademii Muzycznej, 
po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu  w trybie art. 777 § 1 pkt.4  ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. z 1964r. Nr 43, poz.296 z późn. zm). Koszty przedmiotowego aktu notarialnego 
ponosi NAJEMCA. 
 
2. Zwrot przedmiotu najmu wraz z wyposażeniem odbędzie się najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy 
na podstawie takiego samego protokołu zdawczo-odbiorczego jak w §1 ust.5, w którym określone zostaną stan 
przedmiotu najmu i wyposażenia, a także wszelkie uszkodzenia i braki obciążające NAJEMCĘ. 
 
3. Brak stawiennictwa NAJEMCY w uzgodnionym terminie spisania protokołu zdawczo-odbiorczego przy zwrocie 
przedmiotu najmu uprawnia WYNAJMUJĄCEGO do jednostronnego sporządzenia protokołu. 
 
4. W przypadku nie przywrócenia przez NAJEMCĘ stanu z dnia przejęcia (naprawy lub odkupienia) przekazanych 
protokolarnie pomieszczeń i wyposażenia w terminie 7dni po rozwiązaniu niniejszej umowy WYNAJMUJĄCY 
upoważniony jest do wykonania prac naprawczych, remontowych lub odkupienia brakującego mienia na koszt i 
ryzyko NAJEMCY, po uprzednim wezwaniu NAJEMCY do usunięcia stwierdzonych przy protokolarnym 
przekazaniu szkód. 

§13 
ZABEZPIECZNIE WYKONANIA UMOWY 

1. NAJEMCA zobowiązuje się w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy złożyć oświadczenie w formie 
aktu notarialnego (sporządzonego na własny koszt) o dobrowolnym poddaniu się egzekucji co do obowiązku zapłaty 
czynszu najmu pomieszczeń, o którym mowa w §8 ust.1 niniejszej umowy do kwoty stanowiącej sumę 
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miesięcznych czynszów najmu za cały okres obowiązywania tejże umowy w trybie art. 777 § 1 pkt.4 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 
 
2. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, w tym w wypadku zajmowania przez NAJEMCĘ 
przedmiotu najmu po rozwiązaniu niniejszej umowy WYNAJMUJĄCEMU przysługuje ustawowe prawo zastawu na 
rzeczach ruchomych NAJEMCY wniesionych do pomieszczeń stanowiących przedmiot niniejszej umowy najmu. 
NAJEMCA niniejszym wyraża zgodę na przeniesienie i złożenie ich na przechowanie do wybranego przez 
WYNAJMUJĄCEGO pomieszczenia na koszt i ryzyko NAJEMCY.  
 
3. NAJEMCA oświadcza, że wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy (kaucję gwarancyjna) w 
wysokości (dwumiesięczna kwota czynszu za przedmiot najmu wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej 
stawce) ………… (słownie:……………………………..). Zabezpieczenie to służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy najmu (w szczególności: na pokrycie kar umownych, 
czynszu, opłat za świadczenia wskazane w § 8 ust. 5, przywrócenie do stanu pierwotnego przedmiotu najmu z 
uwzględnieniem jego normalnego zużycia lub usunięcia przeróbek, na które WYNAJMUJĄCY nie wyraził zgody). 
Kaucja nie podlega oprocentowaniu. Dokument dokonanej wpłaty NAJEMCA przedstawia WYNAJMUJĄCEMU w 
dniu podpisania umowy. Kaucja nie podlega oprocentowaniu. 
 
4. Kaucję należy wpłacić na następujący rachunek bankowy WYNAJMUJĄCEGO z dopiskiem: „najem, Bar 
Studencki – kaucja gwarancyjna”. 
 
5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pomniejszone o ewentualne potrącenia zostanie zwrócone 
w terminie 30 (słownie: trzydzieści) dni od dnia upływu terminu obowiązywania umowy po opuszczeniu przedmiotu 
najmu przez NAJEMCĘ. 
 
6. NAJEMCA wyraża zgodę na dokonywanie z zabezpieczenia należytego wykonania umowy potrąceń na pokrycie 
roszczeń WYNAJMUJĄCEGO z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy najmu. 

 
§14  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności, 

z zastrzeżeniem zmian, o których mowa w §8 ust 10 i ust.11 niniejszej umowy. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 
3. Ewentualne spory wynikające na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu sądom 

właściwym ze względu na siedzibę WYNAJMUJĄCEGO. 
4. NAJEMCA oświadcza, że adres: ul.Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk, traktuje jako adres do doręczeń. W razie jego 

zmiany, czy też zmiany organizacyjnej prowadzonej działalności NAJEMCA zobowiązuje się do przesłania 
WYNAJMUJĄCEMU pisemnej informacji, w terminie 7 dni od daty zaistnienia tych faktów. W razie 
niemożliwości doręczenia przesyłek na wskazany adres z powodu ich nie podjęcia w terminie lub z innych 
przyczyn nie leżących po stronie WYNAJMUJĄCEGO, NAJEMCA wyraża zgodę na zastosowanie 
domniemania, że przesyłka została doręczona po 3 dniach kalendarzowych od daty jej nadania listem 
poleconym. 

5. Integralną część niniejszej umowy stanowią załączniki: 
a) Załącznik nr 1 - opis przedmiotu najmu wraz z planem sytuacyjnym przedmiotu najmu;  
b) Załącznik nr 2 - szczegółowy wykaz wyposażenia przedmiotu najmu; 
 

§15 
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla NAJEMCY, dwa 
egzemplarze dla WYNAJMUJĄCEGO. 
 

...................................................                                    .................................................... 
WYNAJMUJĄCY                                                                       NAJEMCA     
 


	III.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA;
	INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH, OFERT CZĘŚCIOWYCH, OFERT WARIANTOWYCH;
	INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW
	III.D. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH
	III.E. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
	III.F. INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT WARIANTOWYCH
	co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 88.000 zł brutto, w zakresie których jest świ...
	w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z...
	co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 88.000 zł brutto, w zakresie których jest świ...
	w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z...
	VII. WYKLUCZENIE WYKONAWCY ORAZ SPOSÓB OCENY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SPEŁNIANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
	1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy w oparciu o art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
	VIII. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA, OKREŚLONYCH W PUNKCIE VII SIWZ
	1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Wykonawca ma dostarczyć następujące oświadczenie i dokumenty:
	1.1. oświadczenie (według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych;
	IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERTY – WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW, OŚWIADCZEŃ, INFORMACJI I WYKAZÓW
	XIV.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
	XVI.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

	XXV. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY RAMOWEJ
	XXVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE AUKCJI ELEKRONICZNEJ
	XXVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZEBRANIA WYKONAWCÓW
	co najmniej jednej usługi polegającej na świadczeniu usług gastronomicznych, w zakładzie gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 88.000 zł brutto, w zakresie których jest świ...
	w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
	usług gastronomicznych, świadczonych w zakładzie gastronomicznym (stołówka, bar, restauracja lub inny punkt gastronomiczny) o wartości usług gastronomicznych minimum 88.000 zł brutto, z wyszczególnieniem wartości usług cateringowych (świadczonych codziennie w okresie minimum 90 dni), o wartości usług cateringowych minimum 29.000 zł brutto,
	...................................................                                    ....................................................

