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Załącznik nr 2 do Ogłoszenia 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG GASTRONOMICZNYCH 

1. Świadczenie usług gastronomicznych obejmuje: 

1.1 Przygotowywanie i wydanie śniadań 

1.2 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów z karty menu 

1.3 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla organizacji konferencji i szkoleń 

1.4 Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla grup turystycznych 

1.5 Przygotowywanie i wydanie innych posiłków i napojów wg zamówień od Zamawiającego lub innych 

klientów 

1.6 Przygotowanie, dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu 

1.7 Przygotowywanie i wydawanie posiłków do pokoi hotelowych – room service - Usługa dostępna po 

uzyskaniu kategoryzacji przez Dom Muzyka 

1.8 Wyparzanie szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi hotelowych 

1.1 Przygotowywanie i wydanie śniadań 

1.1.1. Przygotowywanie śniadań obejmuje przygotowanie zestawów śniadaniowych i podanie ich w formie 

bufetu (tzw. stołu szwedzkiego) gościom Domu Muzyka na Sali konsumpcyjnej (restauracyjnej) w 

godzinach serwowania śniadań (od 7:00 do 11:00) oraz przygotowanie pakietów śniadaniowych dla 

gości wyjeżdżających przed godziną serwowania śniadań. 

1.1.2. Szacunkowa liczba zestawów śniadaniowych (wraz z pakietami śniadaniowymi) w okresie 12 m-cy 

wynosi 29.000 śniadań, (przy założeniu, że jeden zestaw lub pakiet śniadaniowy przypada na jedną 

osobę); Wydawanie śniadań podlega sezonowym zmianom, w najsłabszym miesiącu (najmniejsza 

liczba gości) liczbę szacuje się na 700 śniadań, w najlepszym (największa liczba gości) 3.700 śniadań; 

Szacunkowa liczba pakietów śniadaniowych w okresie 12 m-cy wynosi: 1% z liczby 29.000 śniadań 

(tj.290 pakietów śniadaniowych). 

1.1.3. Cena maksymalna za zestaw śniadaniowy jak również pakiet śniadaniowy nie może 

przekroczyć od osoby dorosłej 23,50 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Dla 

dzieci w wieku od 4 do 10 lat cena za zestaw śniadaniowy jak i pakiet śniadaniowy będzie 

pomniejszona o 50% wartości śniadania wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce dla 

osoby dorosłej. 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 300. 

1.1.4. Cena zestawu śniadaniowego musi być taka sama jak cena pakietu śniadaniowego. W załączniku nr 3 

do Ogłoszenia podano wymagany przez Zamawiającego skład pakietu oraz zestawu śniadaniowego. 

Zamawiający wymaga przygotowywania różnych zestawów śniadaniowych w kolejnych dniach 

tygodnia (dla zapewnienia różnorodności wyboru) w ramach możliwości określonych w załączniku nr 

3. 

1.1.5. Wykonawca wycenia zestaw śniadaniowy oraz pakiet śniadaniowy wskazane w załączniku nr 3 do 

Ogłoszenia, dla liczby przedstawionej w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do Ogłoszenia 

– formularz ofertowy). 

1.1.6. Zmiana rodzaju potraw z załącznika nr 3 do Ogłoszenia, 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. 
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1.1.7. Śniadania podawane będą w formie bufetu (tzw. stołu szwedzkiego)  wraz z przygotowywaniem 

ciepłych potraw przez kucharza na sali śniadaniowej – life cooking, niezależnie od liczby osób 

korzystających ze śniadania. 

1.1.8. Wykonawca nie ma prawa odmówić podawania śniadań lub żądać zmiany jego ceny bez względu na 

liczbę osób korzystających ze śniadania w danym dniu. 

1.1.9. 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 3 do Ogłoszenia, nawet pod koniec serwowania śniadań przy obsłudze ostatnich gości. 

1.1.10. Na stacji life cooking jajka rozbijane będą do osobnych naczyń-miseczek, kokilek dla każdego 

zamawiającego danie. Ze względów estetycznych i sanitarnych Zamawiający nie wyraża zgody, by 

jajka były mieszane w 1 dużej misce dla kilku gości zamawiających danie. Brudne naczynia nie mogą 

stać na stacji life cooking. 

1.1.11. Wśród potraw serwowanych podczas śniadania muszą znaleźć się potrawy dla wegetarian oraz osób 

na diecie bezglutenowej, czy skazie białkowej. 

1.1.12. Wykonawca zobowiązany jest umieścić przy każdym produkcie na bufecie śniadaniowym etykietę w 

j. polskim i j. angielskim z nazwą tego produktu i informacją, czy danie jest dla wegetarian, 

bezglutenowców lub osób ze skazą białkową. 

1.1.13. W trakcie serwowania śniadania 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. 

1.1.14. Dla gości wyjeżdżających przed godziną 7:00 Wykonawca na zamówienie Zamawiającego 

przygotowywać będzie tzw. pakiety śniadaniowe, tj. spakowane w jednorazową papierową torbę z 

uszami dobraną wymiarem do zawartości, menu z załącznika nr 3 do Ogłoszenia. 

1.1.15. Dzienną liczbę śniadań na dzień bieżący podlegających wydaniu przez Wykonawcę określa 

Zamawiający w codziennych pisemnych zamówieniach składanych przez recepcję Domu Muzyka 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 w celu zachowania największej możliwej świeżości pakietu śniadaniowego 

przygotuje go i dostarczy do recepcji Domu Muzyka w dniu poprzedzającym jego wydanie 

bezpośrednio przed zamknięciem restauracji lecz nie wcześniej niż po godzinie 22.00.  

1.1.16. Za złożone przez recepcję Domu Muzyka zamówienie dotyczące śniadań Wykonawca wystawia 

faktury, które będą opłacane przez Zamawiającego. 

1.1.17. Wykonawca może również sprzedawać śniadania innym klientom (gościom, którzy nie wykupili 

wcześniej śniadania w recepcji Domu Muzyka 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 30 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce za osobę. Przyjmując dodatkowych 

gości podczas śniadań Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca wyłączał dla nich część sali 

restauracyjnej w trakcie śniadań. 

1.1.18. Liczba pracowników obsługujących restaurację w czasie serwowania śniadań musi być wystarczająca 

do zapewnienia efektywnej, szybkiej i komfortowej obsługi gości. W przypadku: 

- do 30 śniadań: Wykonawca zapewni 2 osoby (1 kelnera i 1 kucharza), 

- 31-45 śniadań: Wykonawca zapewni 3 osoby (1 kelnera, 1 pracownik kuchni i 1 kucharza), 

- 46-90 śniadań: Wykonawca zapewni 4 osoby ( 2 kelnerów, 1 pracownika kuchni, 1 kucharza), 

- powyżej 90 śniadań: Wykonawca zapewni 6 osób (3 kelnerów, 1 pracownika kuchni, 2 kucharzy). 
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1.1.20. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała załącznik obejmujący szczegółowe 

zestawienie usług. Załącznik ten stanowi potwierdzona przez Zamawiającego tabela ujmująca liczbę 

śniadań w poszczególnych dniach tygodnia z uwzględnieniem upustów dla dzieci. 

 

1.2. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów z karty menu 

1.2.1. Wykonawca będzie świadczył usługi gastronomiczne (przygotowanie i wydanie przystawek, zup, 

głównych dań, deserów, napojów, alkoholi i innych posiłków) na podstawie karty menu dla gości 

Domu Muzyka i innych klientów. 

1.2.2. Płatność za posiłki z karty menu dokonywana będzie albo bezpośrednio przez gości Domu Muzyka lub 

innych klientów w restauracji albo też przez Zamawiającego, gdy gość hotelowy zgłasza życzenie 

doliczenia płatności do rachunku za nocleg opłacanego w recepcji Domu Muzyka. 

1.2.3. Płatność za usługi gastronomiczne świadczone na podstawie karty menu zamówione przez gościa 

hotelowego zgłaszającego życzenie doliczenia ich do rachunku za nocleg, dokonywana jest przez 

gościa w recepcji Domu Muzyka na podstawie wystawionego i dostarczonego przez Wykonawcę 

paragonu fiskalnego. Zamawiający następnie reguluje należności wobec Wykonawcy na podstawie 

faktury, która będzie zawierała odpowiednie załączniki zgodnie z punktem 1.2.8. Wykonawca musi 

dopilnować, by opisany wyżej paragon: 

a) został dostarczony przez pracowników Wykonawcy do recepcji Domu Muzyka natychmiast po 

zakończeniu konsumpcji przez gościa, 

b) zawierał: numer pokoju, nazwisko Gościa oraz jego podpis. 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia paragonu fiskalnego w przypadku, gdy nazwisko gościa 

jest nieczytelne lub brak jest na nim numeru pokoju gościa. 

Odpowiedzialność za nieuregulowane paragony dostarczone do recepcji Domu Muzyka po wyjeździe 

Gości ponosi Wykonawca. W przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową koszt obsługi takiej 

płatności ponoszony przez Zamawiającego zostanie refakturowany na Wykonawcę w kwocie 

przypadającej na wartość danego paragonu Wykonawcy. 

1.2.4. Ceny i menu z karty ustalane są indywidualnie przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający wymaga, 

by serwowane dania były z kuchni polskiej i europejskiej, wykonane estetycznie i elegancko. Pełna 

karta dań powinna zmieniać się minimum 2 razy do roku zaś minimum 4 razy do roku w menu 

powinny zmieniać się pozycje „szef kuchni poleca” uwzględniając sezonowość. O każdej zmianie 

menu Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego, przesyłając mu menu we 

wszystkich wersjach językowych na adres mailowy: marketing@dommuzyka.pl. Wysyłka nastąpi na 1 

dzień przed wprowadzeniem zmiany lub najpóźniej tego samego dnia. 

1.2.5. Zamawiający wymaga, aby w karcie dostępne były dania dla nocujących w Domu Muzyka gości z 

ograniczonym budżetem – tzn. przynajmniej 2 dania główne nie przekroczą kwoty 30 zł w tym 

podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce. 

1.2.6. Wykonawca będzie każdorazowo udzielać rabatu w wysokości 30% od cen w tym podatek VAT w 

aktualnie obowiązującej stawce z karty menu restauracji dla pracowników Zamawiającego oraz gości 

zaproszonych przez Zamawiającego. Rabat dotyczy rachunku za całą wykonaną usługę 

gastronomiczną, a nie pojedynczej osoby. 

1.2.7. Wykonawca będzie każdorazowo udzielać rabatu w wysokości 50% od cen w tym podatek VAT w 

aktualnie obowiązującej stawce z karty menu restauracji dla pracowników Domu Muzyka 

korzystających z restauracji w celach marketingowych z zaproszonymi Gośćmi/ kontrahentami. Rabat 

dotyczy rachunku za całą wykonaną usługę gastronomiczną, a nie pojedynczej osoby. 

1.2.8. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała załącznik obejmujący szczegółowe 

zestawienie usług. Załącznik ten stanowią: 

a) przy rozliczeniach konsumpcji z karty menu gości hotelowych płacących w recepcji, potwierdzona 

przez Zamawiającego, tabela ujmująca wszystkie paragony fiskalne zapisane odrębnie z 

podaniem numeru pokoju, daty wystawienia paragonu, kwoty wraz z podatkiem VAT w aktualnie 

mailto:marketing@dommuzyka.pl
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obowiązującej stawce z rozbiciem na aktualnie obowiązujące stawki VAT’u i sumarycznej kwoty 

wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Przekazana przez Wykonawcę tabela 

będzie przygotowywana w Excelu i dostarczana do Zamawiającego drogą elektroniczną. 

Skserowane paragony za konsumpcję w restauracji opatrzone imieniem i nazwiskiem gościa, jego 

podpisem i numerem pokoju stanowić będą drugi załącznik do faktury. Kolejność wymienionych 

paragonów w tabeli musi być taka sama jak kolejność paragonów skserowanych w drugim 

załączniku, 

b) przy pozostałych usługach płatnych przez Zamawiającego, załącznikiem będzie pisemne 

zamówienie usług złożone przez Zamawiającego. 

1.3. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla organizacji konferencji i szkoleń 

1.3.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania wyżywienia (obiad konferencyjny, przerwa 

kawowa, kolacja konferencyjna) na imprezy (np. konferencje, szkolenia) organizowane przez gości 

Domu Muzyka, Zamawiającego lub innych klientów. 

1.3.2. Szacowana liczba uczestników takich imprez w roku to 800 osób, przy czym z uwagi na sezonowość w 

najsłabszym miesiącu (najmniejsza liczba uczestników) należy liczyć na obsługę 30 osób, w 

najlepszym (największa liczba uczestników) na 200 osób. 

1.3.3. Zamówienia wszystkich posiłków konferencyjnych odbywają się albo przez: 

- Zamawiającego na własne potrzeby lub dla swoich klientów; z tej grupy szacunkowa roczna liczba 

uczestników konferencji korzystających z przerw kawowych to: 50 osób, obiadów – 50 osób, kolacji 

konferencyjnych - 20 osób, 

albo też 

- bezpośrednio przez firmę zewnętrzną; z tej grupy szacunkowa roczna liczba uczestników konferencji 

korzystających z posiłków konferencyjnych to 750 osób. 

1.3.4. Zamawiający wskazuje, iż cena maksymalna liczona dla 1 osoby : 

a) obiadu konferencyjnego nie może przekroczyć 

• dla zestawu 3 daniowego (zupa, drugie, deser, woda): 48 zł w tym podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej stawce od osoby, 

• dla zestawu 2 daniowego (zupa, drugie, woda): 38 zł w tym podatek VAT w aktualnie 

obowiązującej stawce od osoby, 

• dla zestawu 1 daniowego (drugie, woda): 28 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej 

stawce od osoby, 

b) przerwy kawowej nie może przekroczyć : 

• dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda:  

 10 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – przerwa 

jednorazowa,  

 12 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – 1 x uzupełniana   

 16 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby - ciągła 

• dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda, ciastka kruche:  

 14 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – przerwa 

jednorazowa, 

 19 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – 1 x uzupełniana  

 24 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby - ciągła 

• dla zestawu kawa, herbata, woda w warniku, woda, ciastka kruche, soki :  

 16 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – przerwa 

jednorazowa, 

 20 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby – 1 x uzupełniana i  
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 26 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby - ciągła 

c) kolacji konferencyjnej nie może przekroczyć 28 zł w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej 

stawce od osoby. 

1.3.5. W załącznikach nr 3 do Ogłoszenia (pkt 3 do 5) podano menu przerwy kawowej i po 4 zestawy menu 

osobno dla obiadów konferencyjnych i kolacji konferencyjnych. Wszystkie 4 zestawy menu podane 

dla obiadów konferencyjnych i kolacji konferencyjnych oraz menu przerw kawowych są wymagane 

przez Zamawiającego. Zmiana rodzaju potraw w ramach poszczególnych zestawów wymaga 

uzyskania zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena zestawu. 

Zamawiający wyrazi zgodę w formie pisemnej lub e-mailem. Zamawiający wymaga, aby wszystkie 

proponowane 4 zestawy dla obiadów konferencyjnych i kolacji konferencyjnych były w tej samej 

cenie. 

1.3.6. Zamawiający wymaga, aby poszczególne pozycje dań (zupa, drugie danie) w ramach 4 zestawów 

obiadowych, były ze sobą wymienialne (tzn. np. zupa z zestawu 1 była podana z drugim daniem z 

zestawu 2) z utrzymaniem niezmienionej ceny kalkulowanej dla zestawów z załącznika nr 3 do 

Ogłoszenia. Załącznik nr 3 (pkt 4) przedstawia menu obiadowe 3 daniowe. Zestaw dwudaniowy 

zbudowany jest z tych samych pozycji w tej samej gramaturze, nie zawiera tylko deseru. Zestaw 

jednodaniowy zbudowany jest z tych samych pozycji w tej samej gramaturze, nie zawiera zupy i 

deseru. 

1.3.7. Wykonawca wycenia menu przedstawione w załączniku nr 3 do Ogłoszenia (pkt 3 do 5) dla liczby 

przedstawionej w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ), która to liczba stanowi 

liczbę posiłków zamawianych i opłacanych przez Zamawiającego jak wskazano w punkcie 1.3.3, 

pierwszy myślnik. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym będą stosowane 

niezależnie od liczby osób i pozostają niezmienne dla jednej osoby jak i dla całej grupy. 

1.3.8. Ceny za posiłki konferencyjne zaproponowane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jak 

również zestawy określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia, obowiązują bez 

względu na to kto jest klientem (Zamawiający, czy firma zewnętrzna) i będą przesyłane zarówno 

przez Zamawiającego jak i Wykonawcę zainteresowanym klientom jako oferta podstawowa. 

Zamawiający dopuszcza możliwość poszerzenia oferty o inne, droższe zestawy menu. 

1.3.9 Wykonawca dostosowywać będzie propozycje menu i ich cenę do wymogów i budżetu klienta. 

1.3.10. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia indywidualnie skonstruowanego menu w każdej 

kategorii wg wymagań danego klienta (Zamawiającego, Firmy). W takim przypadku cena ustalana 

jest pomiędzy stronami. 

1.4. Przygotowywanie i wydanie posiłków i napojów dla grup turystycznych 

1.4.1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowywania i wydawania obiadokolacji dla grup turystycznych. 

1.4.2. Szacowana liczba uczestników grup turystycznych w roku to 2.400 osób, przy czym grupy nocują w 

Domu Muzyka głównie w okresie od kwietnia do października, w najsłabszym miesiącu (najmniejsza 

liczba uczestników) należy liczyć na obsługę 40 osób, w najlepszym (największa liczba uczestników ) 

na 520 osób. Zamawiający szacuje, że ok. 60% grup turystycznych składa zamówienie na 

obiadokolację. Zamawiający nie gwarantuje tej kwoty, zależna ona jest od konkurencji, jakości i ceny 

menu serwowanego przez Wykonawcę. 

1.4.3. Zamówienia obiadokolacji dla grup turystycznych składane są : 

- przede wszystkim przez biura podróży bezpośrednio u Wykonawcy, z tej grupy szacowana roczna 

liczba wydanych obiadokolacji to 1.640 szt., 

- przez Zamawiającego dla biura podróży, z tej grupy szacowana roczna liczba wydanych obiadokolacji 

to 40 szt. 

1.4.4. Cena maksymalna 3 daniowej obiadokolacji dla grup turystycznych nie może przekroczyć 54 zł w tym 

podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce od osoby. Wykonawca będzie udzielał rabatu w 

wysokości 99% od ceny obiadokolacji wraz z aktualnie obowiązującym podatkiem VAT dla co 21 

osoby w grupie. 
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Podana cena obowiązywać będzie do końca 2018. Wykonawca określi cenę na następny okres 

najpóźniej do lutego na następny rok. 

1.4.5. W załączniku nr 3 do Ogłoszenia (pkt 6) podano 4 zestawy menu dla obiadokolacji dla grup 

turystycznych, wymagane przez Zamawiającego. Zmiana rodzaju potraw w ramach poszczególnych 

zestawów wymaga uzyskania zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, że nie może zmienić się cena 

zestawu. Zamawiający wyrazi zgodę w formie pisemnej lub e-mailem. Zamawiający wymaga, aby 

wszystkie proponowane 4 zestawy były w tej samej cenie. 

1.4.6. Wykonawca wycenia menu przedstawione w załączniku nr 3 do Ogłoszenia dla liczby przedstawionej 

w formularzu ofertowo-cenowym (załącznik nr 1 do SIWZ), która to liczba stanowi liczbę 

obiadokolacji zamawianych i opłacanych przez Zamawiającego jak wskazano w punkcie 1.4.3, drugi 

myślnik. Ceny podane przez Wykonawcę w formularzu ofertowo-cenowym będą stosowane 

niezależnie od liczby osób i pozostają niezmienne dla jednej osoby jak i dla całej grupy. 

1.4.7. Ceny za obiadokolacje zaproponowane przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu jak również 

zestawy określone przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia obowiązują bez względu na 

to kto jest klientem (Zamawiający czy firma zewnętrzna) i będą przesyłane przez Wykonawcę jak i 

Zamawiającego biurom podróży jako oferta podstawowa. Zamawiający dopuszcza możliwość 

poszerzenia oferty o inne zestawy menu. 

1.4.8. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia indywidualnie skonstruowanego menu 

obiadokolacji wg wymagań biura podróży. W takim przypadku cena ustalana jest pomiędzy stronami. 

1.4.9. Menu dla grup turystycznych będzie serwowane, na elegancko przygotowanych stołach nakrytych 

białymi obrusami, przez liczbę kelnerów odpowiadającą sprawnemu obsłużeniu grupy i pozostających 

w restauracji gości. 

1.4.10. Za wszelkie indywidualne dodatkowe zamówienia poszczególnych gości - członków grupy 

turystycznej wykraczające poza ustalone menu zamówione przez biuro podróży, Wykonawca pobierze 

płatności na miejscu w restauracji od poszczególnych osób. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za niepobrane przez Wykonawcę należności. 

1.4.11. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania na początku każdego roku obowiązującego na dany rok 

menu biurom podróży, które złożyły zamówienie na pobyt grupy w hotelu. 

 

1.5. Przygotowywanie i wydanie innych posiłków i napojów wg zamówień od Zamawiającego lub 

innych klientów 

1.5.1. Wykonawca przygotowywać będzie inne posiłki nie wymienione w punktach powyżej wg zamówień od 

Zamawiającego lub innych klientów np. komunie, imprezy rodzinne, inne. 

1.5.2. Wykonawca w przypadku realizacji komunii lub innych imprez z udziałem dzieci zapewni opiekę nad 

nimi. W przypadku, gdy dzieci pozostawione bez opieki spowodują szkody na terenie Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. 

 

1.6. Przygotowanie dostarczenie i wydanie posiłków i napojów na zasadzie cateringu 

1.6.1. Poza usługami gastronomicznymi określonymi w punktach od 1.1 do 1.5 powyżej Wykonawca 

przygotowywać, dostarczać i wydawać będzie posiłki i napoje na zasadzie cateringu przez cały okres 

świadczenia usług gastronomicznych rozpoczynając od 01.02.2018r od śniadań. 

1.6.2. Warunki świadczenia usług cateringowych w początkowym okresie tj. od 01.02.2018r. do pełnego 

uruchomienia restauracji opisane są w punktach 2 do 4 poniżej. 

1.6.3. Usługi cateringowe będą zamawiane zarówno przez Zamawiającego jak i innych klientów. 

1.6.4. Usługi cateringowe zamówione przez Zamawiającego świadczone będą głównie w Domu Muzyka i w 

innych budynkach na terenie Akademii Muzycznej. 
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1.6.5. Wykonawca ma prawo świadczyć usługi cateringowe pod warunkiem, że nie będzie to odbywać się 

kosztem obniżenia jakości innych usług gastronomicznych świadczonych dla klientów przez 

Wykonawcę w wynajmowanych pomieszczeniach (restauracji Domu Muzyka). 

 

1.7. Przygotowywanie i wydanie posiłków do pokoi hotelowych – Room Service - Usługa dostępna 

po uzyskaniu kategoryzacji przez Dom Muzyka 

1.7.1. W godzinach 6:00 – 24:00 Wykonawca świadczył będzie usługi gastronomiczne (przygotowanie i 

wydanie przystawek, zup, głównych dań, deserów, napojów, alkoholi i innych posiłków) na podstawie 

karty Room Service menu dla gości zameldowanych w pokojach Domu Muzyka. 

1.7.2. Wybrane i zamówione przez Gości posiłki z karty Room Service zostaną dostarczone przez kelnerów – 

pracowników Wykonawcy do pokoju hotelowego, a po zakończonej konsumpcji odebrane z niego.  

1.7.3. W karcie znajdować się będą min. 3 dania zimne (sałatki, zakąski, kanapki), 2 zupy, 2 dania ciepłe 

oraz napoje alkoholowe i bezalkoholowe. Zamawiający wymaga, by serwowane dania były z kuchni 

polskiej i europejskiej, wykonane estetycznie i elegancko.  

1.7.4. Wykonawca zakupi odpowiedni sprzęt i zastawę do serwowania potraw w room service np. klosze ze 

stali nierdzewnej zapewniające utrzymanie temperatury jedzenia przy transporcie posiłku. 

1.7.4. Płatność za posiłki z karty Room Service menu dokonywana będzie albo bezpośrednio przez gości 

Domu Muzyka w pokoju albo też przez Zamawiającego, gdy gość hotelowy zgłasza życzenie 

doliczenia płatności do rachunku za nocleg opłacanego w recepcji Domu Muzyka. 

1.7.5. Płatność za usługi gastronomiczne świadczone na podstawie karty Room Service menu zamówione 

przez gościa hotelowego zgłaszającego życzenie doliczenia ich do rachunku za nocleg, dokonywana 

jest przez gościa w recepcji Domu Muzyka na podstawie wystawionego i dostarczonego przez 

Wykonawcę paragonu fiskalnego. Zamawiający następnie reguluje należności wobec Wykonawcy na 

podstawie faktury, która będzie zawierała odpowiednie załączniki zgodnie z punktem 

1.2.8.Wykonawca musi dopilnować, by opisany wyżej paragon: 

a) został dostarczony przez pracowników Wykonawcy do recepcji Domu Muzyka natychmiast po 

zakończeniu konsumpcji przez gościa, 

b) zawierał: numer pokoju, nazwisko Gościa oraz jego podpis. 

Zamawiający ma prawo odmówić przyjęcia paragonu fiskalnego w przypadku, gdy nazwisko gościa 

jest nieczytelne lub brak jest na nim numeru pokoju gościa. 

Odpowiedzialność za nieuregulowane paragony dostarczone do recepcji Domu Muzyka po wyjeździe 

Gości ponosi Wykonawca. W przypadku płatności kartą płatniczą lub kredytową koszt obsługi takiej 

płatności ponoszony przez Zamawiającego zostanie refakturowany na Wykonawcę w kwocie 

przypadającej na wartość danego paragonu Wykonawcy. 

1.7.6. Ceny i menu z karty room serwice ustalane są indywidualnie przez Wykonawcę.  

1.7.7. Każda faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie zawierała załącznik obejmujący szczegółowe 

zestawienie usług. Załącznik ten stanowią: 

a) przy rozliczeniach konsumpcji z karty menu gości hotelowych płacących w recepcji, potwierdzona 

przez Zamawiającego, tabela ujmująca wszystkie paragony fiskalne zapisane odrębnie z podaniem 

numeru pokoju, daty wystawienia paragonu, kwoty wraz z podatkiem VAT w aktualnie 

obowiązującej stawce z rozbiciem na aktualnie obowiązujące stawki VAT’u i sumarycznej kwoty 

wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce. Przekazana przez Wykonawcę tabela 

będzie przygotowywana w Excelu i dostarczana do Zamawiającego drogą elektroniczną. 

Skserowane paragony za konsumpcję w restauracji opatrzone imieniem i nazwiskiem gościa, jego 

podpisem i numerem pokoju stanowić będą drugi załącznik do faktury. Kolejność wymienionych 

paragonów w tabeli musi być taka sama jak kolejność paragonów skserowanych w drugim 

załączniku, 
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b) przy pozostałych usługach płatnych przez Zamawiającego, załącznikiem będzie pisemne zamówienie 

usług złożone przez Zamawiającego. 

1.7.8. Ww. usługa udostępniona zostanie przez Wykonawcę po uzyskaniu przez Dom Muzyka kategoryzacji. 

Wprowadzenie usługi nie będzie wiązało się z renegocjacją warunków handlowych. 

1.8 Wyparzanie szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi hotelowych 

1.8.1. Wykonawca będzie świadczył usługę wyparzania szklanek, filiżanek i łyżeczek z pokoi hotelowych 

Domu Muzyka. Szacunkowa roczna ilość poszczególnego asortymentu to 29.000 szt. 

1.8.2. Usługa będzie realizowana nieodpłatnie każdego dnia przez cały okres trwania umowy w godzinach 

pracy restauracji. 

1.8.3. Czas realizacji każdej usługi wyparzenia będzie jak najkrótszy wynikający z czasu potrzebnego 

maszynie na wykonanie tej czynności. 

1.8.4. Naczynia będą przywożone do restauracji przez Panie pokojowe w koszach odpowiadających 

wyparzarce. Po wykonaniu usługi restauracja będzie informować Dom Muzyka o możliwości odbioru 

wyparzonych naczyń dzwoniąc na nr służby pięter wew. 606. 

 

2. Wykonawca w okresie początkowym świadczyć będzie śniadania na zasadzie cateringu zapewniając 

dostępność pełnego menu zgodnego z załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia, pkt 1 i 2: 

• od 01.02.2018r. do 04.02.2018r. w sali konferencyjnej Domu Muzyka, 

• do 05.02.2018r. do 07.02.2018r. w sali konferencyjnej lub sali konsumpcyjnej (w restauracji) Domu 

Muzyka, w zależności od dostępności. 

Od 01.02.2018 do końca obowiązywania umowy. pakiety śniadaniowe będą dostarczane przez Wykonawcę 

do recepcji Domu Muzyka zgodnie z punktem 1.1.12. 

3. Wykonawca od 08.02.2018r. przez cały okres obowiązywania umowy świadczyć będzie śniadania 

przygotowane w przedmiocie najmu (nie catering) zapewniając dostępność pełnego menu zgodnego z 

załącznikiem nr 3 do Ogłoszenia, pkt 1. 

4. W przypadku otrzymania zamówienia na usługi gastronomiczne od zorganizowanej grupy w okresie od 

01.02.2018r. do 07.02.2018r. Wykonawca zapewni catering wg menu wybranego przez grupę z menu 

określonego w pkt 3 do 6, w załączniku nr 3 do Ogłoszenia, według warunków opisanych w punkcie 1.3. 

5. Wykonawca dołoży wszelkich starań, by jak najszybciej uruchomić przygotowywanie potraw z karty menu 

(wybór minimum 3 dań z każdego rodzaju potraw: przystawka, zupa, danie główne, deser, napoje gorące i 

zimne) w przedmiocie najmu. W okresie od 01.02.2018r, aż do momentu pełnego uruchomienia restauracji 

będzie pokrywał 50% kwoty rachunku w tym podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce za konsumpcję 

gości hotelowych Domu Muzyka w zewnętrznej renomowanej restauracji wybranej przez Zamawiającego (tj. 

na przykład: Tawerna, Fishmarkt w Gdańsku). W sytuacji wcześniejszego przekazania przedmiotu najmu 

przez dotychczasowego najemcę, termin 01.02.2018r. może ulec przesunięciu. 

6. Wykonawca i jego pracownicy obsługujący gości Domu Muzyka zobowiązani są spełniać wszystkie wymogi 

prawne potrzebne do prowadzenia działalności w czasie obowiązywania umowy również w okresie 

początkowym. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonywania usług gastronomicznych przez cały 

okres obowiązywania umowy. Dotyczy to również okresu początkowego funkcjonowania restauracji. 

8. Wykonawca zabezpieczy prawidłowe świadczenie usług gastronomicznych w okresie trwania adaptacji lub 

remontu kuchni oraz w przypadkach awarii i wystąpienia nieprzewidzianych trudności - zgodnie z warunkami 

niniejszego Ogłoszenia. 

9. Cena jednostkowa każdego menu zawartego w załączniku nr 3 do Ogłoszenia dot. pozycji 1.1, 1.3, 1.4 oraz 

ceny usług wymienionych w punktach 1.2, 1.5, 1.6 i 1.7 obejmują wszystkie koszty i składniki związane z 

wykonywaniem usługi oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. 
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10. Wykonawca w przypadku przygotowywania indywidualnych ofert (odpowiedzi na zapytanie) dla imprez 

takich jak: konferencje i szkolenia, jak również obiadokolacje samodzielnie będzie kontaktować się z 

klientem (tj. Zamawiającym, firmą szkoleniową, biurem podróży) celem ustalenia menu (wersja z załącznika 

nr 3, pkt od 3 do 6 lub indywidualna), terminu jego serwowania (data, godzina), liczby osób. Wykonawca po 

ustaleniu szczegółów zamówienia przesyła klientowi na piśmie lub e-mailem lub faxem potwierdzenie 

zamówienia określające menu, termin imprezy, liczbę osób oraz warunki anulacji usług i płatności i inne 

indywidualne ustalenia). Wykonawca ma obowiązek przesłania oferty cenowej na otrzymane zapytanie 

(osobiste, telefoniczne lub mailowe) jak najszybciej nie dłużej jednak niż w ciągu 24 godzin dnia roboczego 

(nie później jednak niż do końca następnego dnia roboczego). 

11. Wykonawca będzie pozostawać w stałym kontakcie z klientem (tj. Zamawiającym, firmą zewnętrzną, biurem 

podróży), który zamówił usługę gastronomiczną celem aktualizacji i uwzględnienia wszystkich zmian w 

szczególności ilościowych. Wykonawca od biur podróży wymagać będzie podania bezpośredniego kontaktu 

do pilota grupy lub kierowcy. 

12. Wykonawca ma obowiązek ustalić sposób płatności ze stroną składającą zlecenie. Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności za nieuregulowane płatności od żadnych klientów, w tym tych których kontakt przekazał 

Wykonawcy. Faktury przelewowe będą wystawiane przez Wykonawcę z terminem płatności 14 dni. W 

przypadku wysyłania faktur dla wspólnych klientów (biur podróży, firm organizujących szkolenia) 

Wykonawca przekaże faktury w dniu ich wystawienia Zamawiającemu. 

13. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w godzinach serwowania : 

a) śniadań i w przypadku, gdy grupa turystyczna, konferencyjna lub inna grupa gości zleci wykonanie 

śniadania wcześniej o godzinę lub pół godziny Wykonawca otworzy restauracje, przygotuje śniadanie wg 

wymaganego przez Zamawiającego menu z załącznika nr 3 do Ogłoszenia i zapewni odpowiednią ilość 

pracowników do obsługi o tej porze. 

b) obiadokolacji i będzie kontaktował się z kierowcą lub pilotem przyjeżdżającej grupy celem uwzględnienia 

ewentualnych spóźnień, tak by zapewnić najwyższą jakość serwowanych potraw oraz dostępność 

stolików. 

14. Wykonawca w elastyczny sposób podejdzie do zmian w menu obiadokolacji dla grup turystycznych oraz 

obiadów i kolacji konferencyjnych dla osób na diecie i wegetarian tak, by nie zmieniając cen oferowanych w 

niniejszym postępowaniu przez Wykonawcę dla menu z załącznika nr 3 do Ogłoszenia, pkt od 3 do 6 do, 

zaproponować dania odpowiadające wymogom klienta – całej grupie lub indywidualnym osobom z grupy. 

15. W celu utrzymania jak najwyższej jakości świadczonych usług gastronomicznych, Zamawiający dopuszcza 

możliwość corocznego podwyższania cen zaoferowanych przez Wykonawcę, dla menu wymienionych w 

załączniku nr 3 do Ogłoszenia, nie więcej jednak niż o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS za poprzedni rok kalendarzowy. Pierwsza dopuszczalna 

zmiana cen menu może nastąpić najszybciej 12 miesięcy po podpisaniu umowy. Zamiany cen nie mogą 

następować częściej niż jeden raz na 12 miesięcy. Zastrzeżenie niniejszego punktu nie dotyczy karty menu 

Wykonawcy. 

16. Niezależnie od rabatu określonego w punkcie 1.2.6, Wykonawca zobowiązany jest do udzielania 

Zamawiającemu specjalnego rabatu na świadczone przez siebie usługi gastronomiczne w wysokości 99% od 

cen wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce z karty menu restauracji lub oferty (menu) 

przygotowanej na zapytanie Zamawiającego do wartości 2.000 zł wraz z podatkiem VAT w aktualnie 

obowiązującej stawce (słownie: dwa tysiące złotych) miesięcznie. W przypadku niewykorzystania przez 

Zamawiającego limitu 2000 zł wraz z podatkiem VAT w aktualnie obowiązującej stawce w danym miesiącu, 

Zamawiający będzie uprawniony do wykorzystania pozostałej kwoty w miesiącach następnych, nie później 

niż do końca danego roku kalendarzowego. 

17. Zatrudnieni przez Wykonawcę pracownicy muszą dbać o wygląd zewnętrzny, posiadać czyste, wyprasowane 

i estetyczne ubranie (ubiór kelnerek będzie skromny z zabudowanym dekoltem i spódniczką do kolan lub 

dłuższą) oraz właściwie i z kulturą i uśmiechem odnosić się do klientów i pracowników Wykonawcy i 

Zamawiającego oraz spełniać minimalne kwalifikacje tj.: 

a) wszyscy kelnerzy (śniadaniowi i drugiej zmiany/popołudniowi) mają porozumiewać się komunikatywnie w 

języku angielskim, 
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b) kelnerzy popołudniowi mają posiadać dokument poświadczający odbycie szkolenia w zakresie barmana 

(przynajmniej jedna osoba na zmianę) oraz mają posiadać dokument poświadczający odbycie szkolenia 

w zakresie baristy (przynajmniej jedna osoba na zmianę); w przypadku, gdy na zmianie pracuje tylko 

jeden kelner musi on posiadać dokumenty poświadczające odbycie obu szkoleń, 

c) szef kuchni i jego zastępca mają posiadać minimum 3 letnie doświadczenie na tych stanowiskach w 

renomowanych restauracjach lub hotelach kategorii zbliżonej do 3 gwiazdek lub wyższej, 

d) kucharz obsługujący gości w zakresie bieżącego przygotowania śniadań na sali ma porozumiewać się 

komunikatywnie w j. angielskim, 

e) kierownik sali odpowiedzialny za zarządzanie zespołem pracowników realizujących usługi gastronomiczne 

ma posiadać minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem minimum 20-osobowym w 

restauracji, porozumiewać się komunikatywnie w języku angielskim. 

18. W przypadku nie spełniania przez pracowników Wykonawcy wymogów wskazanych w punkcie 17 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. 

20. Zamawiający ustala następujące godziny świadczenia usług gastronomicznych: 

a) śniadania dla gości nocujących w Domu Muzyka w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) 

oraz w święta w godzinach od 7:00 do 11:00; 

b) restauracja: wszystkie dni w roku od poniedziałku do niedzieli włącznie od 13:00 do 23:00; lub do 

ostatniego gościa, a po uzyskaniu przez Dom Muzyka kategoryzacji do godz. 24:00, przy czym dania z 

karty niezależnie od kategoryzacji będą mogły zostać zamówione przez gości do godz. 23:00, poza room 

serwisem, którego dania wydawane będą do godz. 24:00. Goście restauracji przebywać mogą na tarasie 

i tzw. ogródku do godz. 22:00 po tej godzinie Wykonawca zobowiązany jest wyegzekwować od Gości by 

przenieśli się do sali restauracyjnej.; 

c) obsługa konferencji/szkoleń, grup turystycznych lub innych imprez – wg zamówienia ze strony 

Zamawiającego lub bezpośredniego klienta. 

20. Wykonawca jest zobowiązany zawsze zapewnić obsługę gości nocujących w Domu Muzyka na sali 

konsumpcyjnej w godzinach pracy restauracji, nawet w przypadku organizacji dużej imprezy w restauracji, 

niezależnie, czy impreza organizowana jest dla gości nocujących czy nie nocujących w Domu Muzyka. O 

wszystkich dużych imprezach z udziałem powyżej 20 osób odbywających się w sali konsumpcyjnej 

Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem na 

adres mailowy gm@dommuzyka.pl. 

21.  Zamawiający nie wyraża zgody na organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez 

wieczornych lub zamkniętych. Głośna muzyka może być odtwarzana w restauracji tylko do godz. 22:00 z 

wyłączeniem Sylwestra. 

22.  Ochrona imprez podczas świadczenia usług gastronomicznych należy do Wykonawcy. 

23.   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 i zgodności sporządzanych potraw z zaplanowanym menu. 

24.  Zamawiający wyraża zgodę na sprzedaż napojów alkoholowych w przedmiocie najmu w ramach koncesji 

udzielanych Wykonawcy przez właściwy organ administracji. 

25.   Utrzymanie restauracji nie ma być oparte tylko na sprzedaży śniadań i obsłudze gości hotelowych. 

Wykonawca będzie dokładał wszelkich starań, by własną działalnością marketingową i sprzedażową 

przyciągnąć jak najwięcej klientów do prowadzonej restauracji. Wykonawca będzie również współpracował 

w zakresie reklamy z Domem Muzyka i uatrakcyjniał swoją ofertę poprzez organizację specjalnych 

wydarzeń (np. niedzielne bufety rodzinne, wieczory z muzyką na żywo). 

26.  Świadczenie usług gastronomicznych powinno być zgodne ze zaleceniami Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 
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27.  Wykonawca zapewni jakość posiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 25 

sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (j.t. Dz.U. z 2017, poz. 149 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. 

28. 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, na stołach nakrytych wyprasowanymi, czystymi obrusami, w czystej sali konsumpcyjnej 

sprzątanej codziennie i na bieżąco. 

29. 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. 

30. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność za przestrzeganie przez siebie i zatrudnionych pracowników 
realizujących przedmiot zamówienia przepisów BHP i przeciw pożarowych oraz higieniczno-sanitarnych i 
porządkowych obowiązujących na terenie Zamawiającego, w tym na terenie Domu Muzyka. W przypadku 
palenia papierosów przez pracowników Wykonawcy, może się to odbywać na zewnątrz budynku jak 
najdalej od okien pokoi hotelowych, przy czym ilość palących nie może przekraczać 2 osób. Podczas 
palenia pracownicy zobowiązani są do zachowania ciszy (ciche rozmowy, brak wybuchów śmiechu, czy 
używania wulgaryzmów). 

31. Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność prawną i materialną wobec organów kontroli (Stacja 

Sanitarno-Epidemiologiczna, PIP, BHP, Urzędu 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. 

32. 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. 

33. Wykonawca dokonuje nakładów i wyposaża kuchnię 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. 

34. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarno-higienicznym 

najmowanych pomieszczeń, w tym do mycia stanowisk pracy, wyposażenia, sprzętu i urządzeń. 

Odpowiedzialny jest również za codzienne utrzymanie czystości tarasu z przylegającym do niego 

trawnikiem oraz zaplecza przy wejściu pracowniczym w tym codziennego usuwania niedopałków i śmieci.  
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania czystości toalet publicznych położonych na parterze Domu 

Muzyka w każdy dzień tygodnia (od poniedziałku do niedzieli) oraz w święta w godzinach od 21:00 aż do 

zamknięcia restauracji.  

35. 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. 

36. 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 
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Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek przedstawienia wszelkich dokumentów związanych z 

wykonaniem tych obowiązków. 

37. Wykonawca ma obowiązek każdorazowo udostępnić Zamawiającemu pomieszczenia kuchni i jej zaplecze dla 

celów kontroli wykonywania obowiązków umownych. 

II. ZASADY NAJMU POMIESZCZEŃ 

1. Miejscem świadczenia usług gastronomicznych opisanych w punkcie I są pomieszczenia, które Wykonawca 

ma obowiązek wynająć od Zamawiającego w celu świadczenia tych usług. Przedmiotem najmu są 

pomieszczenia znajdujące się w Domu Muzyka przy ul. Łąkowej 1-2 w Gdańsku (restauracja, tj: pomieszczenia 

kuchenne, pomocnicze, sala konsumpcyjna/restauracyjna z tarasem wraz ze znajdującym się w nich 

wyposażeniem). 

2. Opis przedmiotu najmu: 

1) Przedmiotem najmu są pomieszczenia (restauracja, tj: pomieszczenia kuchenne, pomieszczenia pomocnicze, 
sala konsumpcyjna/restauracyjna z tarasem oraz znajdujące się w nich wyposażenie) znajdujące się w 
Domu Muzyka. 
Łączna powierzchni pomieszczeń przeznaczonych do najmu wynosi 240,40 m2 (bez tarasu). 

2) Powierzchnia przeznaczona do najmu składa się z następujących pomieszczeń: 
a) pomieszczenie 020 - sala konsumpcyjna/restauracyjna (jadalnia): 155,56 m2, 
b) taras 
c) pomieszczenia kuchenne: 
- pomieszczenie 021 - kuchnia wraz z magazynkami (45,99 m2), 
- pomieszczenie 022 - zmywalnia (3,74 m2), 
d) pomieszczenia pomocnicze: 
- pomieszczenie 023 - szatnia (5,91 m2), 
- pomieszczenie 024 – sanitariat personelu (3,79 m2), 
- pomieszczenie 025 - korytarz (14,02 m2), 
- pomieszczenie 026 - biuro (7,50 m2), 
- pomieszczenie 027 - sanitariat personelu (3,89 m2), 

Plan sytuacyjny w/w pomieszczeń przedstawiono w załącznikach nr 5 i 6 do Ogłoszenia. 
3) Położenie przedmiotu najmu 

Przedmiot najmu znajduje się w Domu Muzyka położonym na terenie wyższej publicznej uczelni 
artystycznej, tj. w Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), na 
parterze budynku „B” (żółty) pięciokondygnacyjnego i częściowo podpiwniczonego. 
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, 
- instalację telewizyjną. 

4) Stan prawny: 
a) 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 Dom 
Muzyka Akademii Muzycznej. 

b) Dom Muzyka, w którym znajdują się pomieszczenia będące przedmiotem najmu, położony jest w 
budynku „B” stanowiącym zabudowę działki nr 134/2 w obrębie ewidencyjnym 100 w Gdańsku, 
wpisanym do rejestru zabytków i objętym ochroną konserwatorską Konserwatora Zabytków Miasta 
Gdańska. 

c) 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. 

5) Przeznaczenie. 
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Przedmiot najmu ma być przeznaczony do prowadzenia działalności gastronomicznej - restauracji. 
Prowadzona przez Wykonawcę (Najemcę) działalność nie może zakłócać toku pracy Zamawiającego i nie 
może być uciążliwa dla Zamawiającego oraz jego gości i innych klientów. Zamawiający nie wyraża zgody na 
organizację wesel, nocnych bankietów i innych głośnych imprez wieczornych lub zamkniętych. Głośna 
muzyka może być odtwarzana w restauracji tylko do godz. 22:00 z wyłączeniem Sylwestra. Wynajmowane 
pomieszczenia powinny mieć charakter „cichego lokalu”. 
Wymagane jest zapewnienie wydawania posiłków w przedmiocie najmu. 

 

3. Zamawiający (Wynajmujący) ustala minimalną kwotę czynszu, za najem pomieszczeń (240,40 m² - bez 

tarasu), miesięcznie: 13.020 zł netto. Do kwoty czynszu najmu doliczona będzie kwota podatku VAT. 

Zamawiający (Wynajmujący) wymaga, aby Wykonawca (Najemca) w formularzu oferty (tabela B) 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. 

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 przedstawia załączony projekt umowy najmu (załącznik nr 4b do 

Ogłoszenia) oraz 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 39.000 zł netto; 

• zużycie energii elektrycznej (dla pracy wentylatora wyciągowego do instalacji wentylacyjnej przedmiotu 

najmu); szacowany koszt roczny to 2.300 zł netto; 

• zużycie wody zimnej i odprowadzenie ścieków (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu 

najmu) – szacowany koszt roczny to 12.500 zł netto; 

• podgrzanie wody (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu) – szacowany koszt 

roczny to 4.200 zł netto; 

• zużycie gazu (wg wskazań urządzeń pomiarowych dla przedmiotu najmu) – szacowany koszt roczny to 

7.200 zł netto; 

• ogrzewanie (rozliczenie wskaźnikowe) – szacowany koszt roczny to 5.300 zł netto; 

• opłata za przeprowadzone rozmowy telefoniczne (wg bilingu z systemu hotelowego); 

W przypadku konieczności wymiany liczników koszty poniesie Wykonawca (Najemca). 

b) inne koszty związane z prowadzeniem działalności w wynajętych pomieszczeniach: 

• prowizja za płatności kartami płatniczymi za usługi gastronomiczne opłacone w recepcji Domu Muzyka 

(z rachunkiem za nocleg) – szacowany koszt roczny to 1.000 zł netto; 

• opłata za przeglądy systemu wentylacyjnego wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany 

koszt roczny to 500 zł netto; 
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• opłata za przeglądy instalacji przeciw pożarowej i za przegląd podręcznego sprzętu przeciw 

pożarowego, wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany koszt roczny to 200 zł netto + 

koszt wymiany wymaganego sprzętu p.poż.; 

• opłata za przeglądy instalacji elektrycznej wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany koszt 

roczny to 750 zł netto; 

• opłata za konserwacje i przeglądy instalacji gazowej wykonane na zlecenie Zamawiającego; - 

szacowany koszt to 300 zł netto; 

• opłata za dezynsekcję i deratyzację wykonywane na zlecenie Zamawiającego – szacowany koszt roczny 

to 1.200 zł netto; 

• 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 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. KOMPENSATA – może warto dopisać taką możliwość. 

9. Dodatkowo Wykonawca (Najemca) podpisze stosowne umowy i ponosić będzie : 

a) opłaty za wywóz nieczystości stałych – odpadów komunalnych lub podobnych do komunalnych. 

Wykonawca (Najemca) będzie zobowiązany do zawarcia umów z podmiotami świadczącymi te usługi. 

Składowanie odpadów (w szczelnie zamkniętych workach) odbywać się będzie w miejscach 

wyznaczonych przez Zamawiającego, wyłącznie w pojemnikach dostarczonych przez świadczącego 

usługę, z którym Wykonawca podpisał umowę. 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 

Zamawiającego, Wykonawca zostanie obciążony kosztem usunięcia tych odpadów oraz dodatkową 

ryczałtową kwotą w wysokości 500 zł za każde zdarzenie; 

b) opłaty za odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów innych niż komunalne (niebezpieczne lub inne niż 

niebezpieczne) lub podobne do komunalnych, powstałe w wyniku prowadzenia przez Wykonawcę 

(Najemcę) działalności gastronomicznej; Wykonawca (Najemca) będzie zobowiązany do zawarcia umów 

z podmiotami świadczącymi te usługi. 

10. Wykonawca 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 I). 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 w 

godzinach od 11:00-13:00 (do dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert), po 

telefonicznym umówieniu się z osobami wskazanymi do kontaktów z Wykonawcami. Osoby, które chcą 

obejrzeć zaplecze restauracji (pomieszczenia kuchenne, pomocnicze wraz ze znajdującym się w nich 

wyposażeniem) obowiązane są przedstawić Zamawiającemu książeczkę sanepidu z aktualnym badaniem 

przeprowadzonym do celów sanitarno-epidemiologicznych. 

12. Na terenie Zamawiającego 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 restauracji jest 

bezpłatny pod warunkiem wyposażenia restauracji 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 załadunku-rozładunku do 30 minut. Wykonawca dopilnuje, by samochody dostawcze 
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parkowały tylko na wyznaczonym miejscu („kopercie”) wskazanym przez Zamawiającego, w sposób nie 

blokujący wyjścia z Domu Muzyka. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z dostawcami sposobu 

realizacji dostaw tak, aby przebiegały one w sposób nie przeszkadzający gościom hotelowym (parkowanie 

aut, hałas przy dostawie). W żadnym wypadku dostawcy nie mogą dostarczać towaru głównym wejściem do 

Domu Muzyka. 

13. Wykonawca (Najemca) winien dostosować przedmiot najmu do swoich potrzeb na własny koszt. 

Szczegółowy zakres ewentualnej adaptacji, tj. ewentualnych prac remontowo-budowlanych mający na celu 

dostosowanie przedmiotu najmu do potrzeb Wykonawcy (Najemcy) musi zostać uzgodniony (przed 

wykonaniem) z Zamawiającym oraz wymaga jego pisemnej akceptacji. Ponadto zakres ewentualnej 

adaptacji musi być zgodny z przepisami Prawa budowlanego, ustawy o ochronie zabytków, a także zgodny z 

innymi stosownymi przepisami i wymaga opracowania dokumentacji technicznej. 

14. Przedmiot najmu użytkowany będzie przez Wykonawcę (Najemcę) bez prawa dokonywania zmian w jego 

substancji bez uzyskania zezwolenia Zamawiającego. Ewentualne, planowane przez Wykonawcę (Najemcę) 

adaptacje, modernizacje lub remonty wymagają opracowania dokumentacji technicznej i jej uzgodnienia z 

Zamawiającym oraz wymagają uprzedniej pisemnej akceptacji i określenia warunków ich wykonania przez 

Zamawiającego. 

15. Wykonawca (Najemca) nie ma prawa dalszego podnajmowania, udostępniania, w części lub całości, 

odpłatnie lub nieodpłatnie, przedmiotu najmu. 

16. Wykonawca (Najemca) 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. 

17. W czasie trwania umowy Wykonawca (Najemca) zobowiązany jest utrzymywać przedmiot najmu w 

należytym stanie, dokonywać we własnym zakresie i na swój koszt konserwacji i napraw, przeglądów 

serwisowych wyposażenia, sprzętu i urządzeń, napraw bieżących oraz remontów bieżących przedmiotu 

najmu, a także ponosić nakłady połączone ze zwykłym ich użytkowaniem (zarówno nieruchomości, jak i 

ruchomości). 

18. Wykonawca (Najemca) na własny koszt zakupi niezbędny sprzęt i urządzenia odpowiadające standardowi i 

stylowi Domu Muzyka. Wykonawca na własny koszt ubierze zatrudniony przez siebie personel w odzież 

odpowiadającą standardowi i stylowi Domu Muzyka. 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 zakupywanego sprzętu i urządzeń oraz odzieży wymaga uzyskania 

pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

19. 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) winno pozostawać na poziomie umożliwiającym nieprzerwaną kontynuację wykonywania 

usług gastronomicznych, wyposażenie musi pozostawać w stanie niepogorszonym z wyjątkiem naturalnego 

zużycia (nadające się do dalszej eksploatacji: naprawione, czyste), 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 jego wymiany, 

b) wszelkie braki i zniszczenia ponad naturalne zużycie Wykonawca (Najemca) zobowiązany jest uzupełnić 

na własny koszt na dzień zakończenia umowy. 

20. Po zakończeniu obowiązywania umowy wszelkie nakłady inwestycyjne poniesione przez Wykonawcę 

(Najemcę) na adaptację, modernizację, remonty przedmiotu najmu, na które Najemca uzyskał zgodę 

Wynajmującego lub takiej zgody nie uzyskał, 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. 

21. Szczegółowe obowiązki Wykonawcy (Najemcy) dotyczące przedmiotu najmu zawarte są we wzorze umowy 

najmu zawartym w załączniku nr 4b do Ogłoszenia. 
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III. WYKAZ GŁÓWNEGO WYPOSAŻENIA 

L.p.  Przedmiot  Nr inwentarzowy  Ilość  

1  Frytkownica 2 komorowa 2x15litrów 

elektr.-24kW 

578-101-001  1  

2  Gril elektryczny  578-102-001  1  

3  Kuchnia gazowa  4 palnikowa z 

blatem  

578-103-001  1  

4  Piec konwekcyjno-parowy -9,6 KW 

RETIGO 

578-107-001  1  

5  Okap nad piecem konwekcyjnym 578-107-001 1 

6  Szafa chłodząca wys. ok 2m 486-101-006 1 

7 Stoł kuchenny  850-107-085  1  

8  Stół centralny  850-107-086 i 087 2  

9 Stół z otw. na odpady  850-107-088  1  

10 Półka na kosz  850-113-001  1  

11 Szafka metalowa podstawa  850-116-001  1  

12 Szafka metalowa podstawa  850-116-002  1  

13 Szafa przelotowa  850-104-130  1  

14 Szafa ubraniowa  844-104-080  1  

15 Basen główny komorowy 400 mm b/n  

16 Stół ze zlewem 2 komorowym b/n  

17 Zmiękczacz do wody  578-106-003 1 

18 Zabudowa baru z blatem 

marmurowym 

b/n  

19 Szafa na alkohole za barem b/n  

20  Stół drewniany-dąb  850-107 od 001 do 024  24  

21 Krzesła drewniane-dąb  850-112 od 036 do 095  

850-112 od 133 do 152  

80  

22 Komoda z marmurowym blatem 

(bufet śniadaniowy) 

b/n 2 

23 Zabudowa z lustrem ściany obok 

baru 

b/n  

24 Plansze z nadrukiem orkiestry b/n 3 

 


