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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:462148-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Wrocław: Hotelarskie usługi noclegowe
2016/S 250-462148
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe Sp. z o.o.
Rynek 13
50-101 Wrocław
Polska
E-mail: zp@theworldgames2017.com
Faks: +48 717779450
Adresy internetowe:
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.theworldgames2017.com
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Spółka prawa handlowego

I.3)

Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia

I.4)

Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 (dalej „TWG”) w dniach od
16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostępnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych
uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze).

II.1.2)

Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Usługi
Kategoria usług: nr 17: Usługi hotelarskie i restauracyjne
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług:
Wrocław.
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Kod NUTS PL
II.1.3)

Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4)

Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)

Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostępnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dla każdego z 5 Zadań – Załącznik 2 do SIWZ.

II.1.6)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

II.1.7)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8)

Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.1.9)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2)

Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1)

Całkowita wielkość lub zakres:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostępnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dla każdego z 5 Zadań – Załącznik 2 do SIWZ.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 305 555,56 PLN

II.2.2)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3)

Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: tak
Liczba możliwych wznowień: Zakres: między 5 i 15
W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe kolejnych zamówień:
w miesiącach: 9 (od udzielenia zamówienia)

II.3)

Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 16.7.2017. Zakończenie 31.7.2017

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
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Nazwa: Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 (dalej „TWG”) w dniach od 16.7.2017
r. do 31.7.2017 r. oraz udostępnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura,
sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze)."
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Spor-towych
The World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze).”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze).”.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 18.7.2017. Zakończenie 31.7.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od
16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych
uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze)”.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
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Rozpoczęcie 18.7.2017. Zakończenie 31.7.2017
5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 3
Nazwa: „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Spor-towych The World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od
16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych
uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze)”.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 18.7.2017. Zakończenie 31.7.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 4
Nazwa: „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od
16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych
uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze)”.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
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sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 18.7.2017. Zakończenie 31.7.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 5
Nazwa: „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i towarzyszących im członków kadr sportowych
uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od
16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych
uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe, przestrzenie wystawiennicze)”.
1)
Krótki opis
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.
2)

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
55110000, 70220000

3)

Wielkość lub zakres
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie „Świadczenie usługi zakwaterowania zawodników i
towarzyszących im członków kadr sportowych uczestniczących w 10. Światowych Igrzyskach Sportowych The
World Games 2017 (dalej »TWG«) w dniach od 16.7.2017 r. do 31.7.2017 r. oraz udostepnienia zaplecza i
sprzętu niezbędnego do obsługi zakwaterowanych uczestników (biura, sale konferencyjne, miejsca parkingowe,
przestrzenie wystawiennicze)”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi – Załącznik 2 do SIWZ.

4)

Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 16.7.2017. Zakończenie 31.7.2017

5)

Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)

Wymagane wadia i gwarancje:
Nie dotyczy.

III.1.2)

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Reguluje te kwestie – projekt umowy.

III.1.3)

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Konsorcjum, spółka cywilna.

III.1.4)

Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2)

Warunki udziału

28/12/2016
S250
http://ted.europa.eu/TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

5/9

Dz.U./S S250
28/12/2016
462148-2016-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

6/9

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Nie dotyczy.

III.2.2)

Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Posiadanie ww. polisy.

III.2.3)

Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej -dwie usługi zakwaterowania dla
uczestników co najmniej 2 międzynarodowych wydarzeń sportowych lub kulturalnych.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Wykaz usług na potwierdzenie ww. warunku.

III.2.4)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3)

Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1)

Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie

III.3.2)

Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie
usługi: nie

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2)

Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)

Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)

Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2)

Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3)

Informacje administracyjne

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/PN/28/2016

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3)

Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
16.1.2017 - 09:30

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
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IV.3.6)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert
Data: 16.1.2017 - 10:00
Miejscowość:
siedziba Zamawiającego, tj. ul. Szewska 3a, IV piętro 50-101 Wrocław (sala konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

7/9

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3)

Informacje dodatkowe
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie usługi społecznej z negocjacjami na podstawie
przepisów dotyczących usług społecznych art. 138g pkt 1) i następne w zw. z art. 138o pkt 3) ustawy z dnia
29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych. W dniu wskazanym w ogłoszeniu wykonawcy składają – zamiast
ofert Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i w negocjacjach.
Zmiany do umowy:
1. Zamawiający dopuszcza zmiany Umowy polegające na:
a) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie
terminu wyznaczonego na składanie ofert – Wykonawca doliczy lub odliczy do/od wynagrodzenia podatek
VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych.
Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie dokonanych zmian określonych
przepisami prawa podatkowego – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części Przedmiot Umowy, której
w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
b) zmiana sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji Umowy – jedynie o zakres tych zmian bez
wzrostu wynagrodzenia,
1

c) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 Kodeksu cywilnego z uwzględnieniem
faktu, że za rażącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 Kodeksu spółek handlowych
– w zakresie, który będzie wynikał/będzie ustalony z uwagi na powyższe okoliczności m.in.: zakres dotyczący
sposobu wykonania zobowiązania, wysokości świadczenia,
d) zmiany terminów wykonania przedmiotu Umowy bez wzrostu wynagrodzenia, rozumianej jako wykonanie
Umowy w innych terminach, niż zostało to przewidziane postanowieniami Umowy lub przedłużenie terminów
wykonania Umowy, w szczególności w sytuacji:
zmiany terminu organizacji TWG – o nowy wyznaczony czas organizacji TWG, wystąpienia Siły Wyższej – o
czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym,
przerw w dostawie energii elektrycznej lub innych mediów, od których uzależnione jest wykonanie przedmiotu
Umowy, pod warunkiem, że nastąpiła z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy – o czas przerw,
wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie
Wykonawcy – o czas wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego.
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e) zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu
podwykonawcy (podmiotu trzeciego) wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wiedzy i doświadczenia, wówczas zmiana tego podwykonawcy lub rezygnacja z tego podwykonawcy jest
dopuszczalna za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem wykazania przez Wykonawcę, iż proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania
o udzielenie przedmiotowego Zamówienia spełnia warunki opisane przez Zamawiającego w SIWZ. W tym
celu Wykonawca w szczególności zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu wykazu wykonanych
przez proponowanego podwykonawcę usług potwierdzających jego doświadczenie oraz dowodów, czy usługi
wymienione w wykazie zostały wykonane należycie. Jeżeli Zamawiający w terminie 5-ciu (pięciu) dni roboczych
od dnia otrzymania kompletnych dokumentów na zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, będzie się
uważało, że Zamawiający wyraził zgodę na zmianę podwykonawcy lub rezygnację z podwykonawcy,
f) zmniejszenie zakresu Przedmiotu Umowy i związana z tym zmiana sposobu rozliczania Umowy lub
dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy (w szczególności warunków płatności wynagrodzenia) ze
zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia na skutek ograniczenia zakresu realizacji przedmiotu umowy
wywołanego zmianą planowanej ilości uczestników TWG2017, zmniejszenie wynagrodzenia zgodnie z zapisami
poniżej,
W ww. przypadkach z lit. f):
— Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do sporządzenia protokołu, który będzie zawierał opis
wykonanych usług do dnia zmiany Umowy;
— wysokość wynagrodzenia należna Wykonawcy zostanie ustalona zgodnie z kwotami jednostkowymi brutto,
określonymi w Załączniku nr 3 do niniejszej Umowy i na podstawie zakresu prac wykonanych przez niego i
zaakceptowanych przez Zamawiającego do dnia zmiany Umowy.
g) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją
winy którejkolwiek ze Stron – w zakresie wymagającym zmian z ww. powodów. Zmiany nie mogą skutkować
zmianą ceny jednostkowej brutto dotyczącej danej usługi, tym samym wartości Umowy brutto i nie mogą być
niekorzystne dla Zamawiającego.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień Umowy w innych, niż określone w ust. 1 powyżej,
w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy i mających charakter zmian
nieistotnych, a w szczególności nie odnoszących się do kwestii, które podlegały ocenie podczas wyboru
Wykonawcy, a także takich, których wprowadzenie na etapie postępowania nie miałoby wpływu na zmianę
kręgu podmiotów, które ubiegają się o to Zamówienie lub doprowadziłoby do wyboru innej oferty niż
pierwotnie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
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ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
23.12.2016
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