ZAMAWIAJĄCY:
Wrocławski Komitet Organizacyjny
- Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(zwana dalej: „SIWZ”)
Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Fax: +48 71 777 94 50, Tel. +48 71 777 94 45
e-mail: biuro@theworldgames2017.com
strona WWW (do pobrania SIWZ): http://bip.theworldgames2017.com
NIP: 8971796827, REGON: 022358693 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonym w trybie:
Postępowanie na realizację usługi społecznej
o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w art. 138g ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

Przedmiot zamówienia:
„Kompleksowa organizacja usług hotelarskich – nocleg i obsługa restauracyjna

dla grup zawodników i przedstawicieli sportowych podczas 10. Światowych
Igrzysk Sportowych The World Games 2017 Wrocław w dniach od 16 lipca 2017
do 31 lipca 2017 r. w podziale na Zadania.”

Podstawa Prawna
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia w skrócie „uPzp" oraz aktów
wykonawczych do tej ustawy.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie
zamówienia stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2016 r. poz.
380), jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

Wrocław, marzec 2016 r.
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ROZDZIAŁ 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.
Siedziba: ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
Fax: +48 71 777 94 50, Tel. +48 71 777 94 45
e-mail: biuro@theworldgames2017.com
www.theworldgames2017.com
ROZDZIAŁ 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie tzw. Usługi społecznej.
Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z uprawnieniami ustawowymi dla zamówień na usługi społeczne
nie korzysta z pełnego wymiaru stosowania ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 3. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich ze śniadaniem i dla określonych
Zadań - dodatkowo usług restauracyjnych dla grup zawodników i przedstawicieli sportowych
podczas 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World Games 2017 Wrocław w dniach od 16 lipca
2017 do 31 lipca 2017 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ.
3. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 70220000-9 usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
CPV: 55300000-3 usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków
CPV: 55110000-4 hotelarskie usługi noclegowe
ROZDZIAŁ 4. TERMINY WYKONANIA ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKA PODZIAŁU ZAMÓWIENIA NA
CZĘŚCI:
1.

Szczegółowy wykaz terminów zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ.

2.

Podział przedmiotu zamówienia na Zadania:

Zadanie 1 – usługa hotelarska (nocleg oraz usługa restauracyjna) Hotel Zawodnicy Water Ski.
Zadanie 2 - usługa hotelarska (nocleg oraz usługa restauracyjna) Hotel Zawodnicy Squash .
Zadanie 3 - usługa hotelarska (nocleg oraz usługa restauracyjna) Hotel Zawodnicy Kickboxing.
Zadanie 4 - usługa hotelarska (nocleg oraz usługa restauracyjna) Hotel dla Przedstawicieli
Sportowych.
3.

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie Zadania zamówienia lub na jego dowolną część.

4.

OPCJE:
1. USŁUGI RESTAURACYJNE (obiad, kolacja) jako OPCJA – dotyczy wszystkich Zadań
zamówienia:

Zamawiający, zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, przewiduje Prawo opcji polegające na zobowiązaniu
się przez Wykonawcę do świadczenia dodatkowej usługi ponad podstawowy przedmiot zamówienia
tj. usługi restauracyjnej w postaci obiadów i kolacji , zgodnie z ich opisem określonym w Załączniku nr
2 do SIWZ.
Zamawiający nie jest w stanie na aktualnym etapie określić realnej potrzeby zamówienia usług
restauracyjnych dla danych Części, które wskazał jako opcjonalne w zakresie świadczenia usług
restauracyjnych ( kolacje).
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z Prawa opcji w zależności od stanu zapotrzebowania
na usługi restauracyjne tuż przed i w trakcie realizacji zasadniczego przedmiotu zamówienia tj. usługi
hotelowej ze śniadaniem (najpóźniej 30.05.2017r.).
Zamawiający skorzysta z Prawa opcji dla danego Zadania w przypadku zaistnienia konieczności
zagwarantowania dla grup zawodników podczas 10. Światowych Igrzysk Sportowych The World
Games 2017 Wrocław w dniach od 16 lipca 2017 do 31 lipca 2017 r. - usług restauracyjnych w postaci
obiadów i kolacji.
Zamawiający może, lecz nie musi skorzystać z Prawa opcji – jest to jego prawem.
Skorzystanie z Prawa opcji następować będzie w drodze pisemnego oświadczenia Zamawiającego
(Zlecenia Prawa opcji), które Zamawiający zobowiązuje się złożyć najpóźniej do 30.05.2017r. –
wskazującego powołanie się na Załącznik nr 2 do SIWZ, opisujący daną opcjonalną usługę
restauracyjną ( obiad/kolację) dla danego Zadania.

Uwaga: Szczegółowe warunki dotyczące Prawa opcji, określone zostały w Załączniku nr 4 do SIWZ –
Wzorze umowy.

ROZDZIAŁ 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w
art. 22 ust. 1 uPzp.

2. Zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek określonych w
art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1), 2) i 4) uPzp.
3.

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W przypadku udziału w
postępowaniu Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w
postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego.

4. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców prowadzona będzie na podstawie
analizy dokumentów i oświadczeń dołączonych do oferty wg formuły spełnia/nie spełnia.

ROZDZIAŁ 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA (DLA WSZYSTKICH
ZADAŃ) .
1. Zamawiający uzna warunki, o których mowa w Rozdziale V SIWZ, za spełnione, gdy Wykonawca
przedłoży wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie, które stanowi potwierdze-

nie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu (art.
25 a ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 25 a ust. 2 uPzp).
2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego Rozdziału, stanowią Załączniki: nr 4a (dotyczy wykluczeń), nr 4b (dotyczy warunków udziału w postępowaniu) do SIWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których
mowa pkt 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających sie o zamówienie. Dokumenty te
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (art. 25a ust. 6 uPzp).
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w rozdziale XII pkt 7 SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). Oświadczenie winno być złożone w formie
oryginału. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, potwierdzające iż
powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Uwaga: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia - każdy z nich
zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 uPzp).
1) Załącznik nr 4b do SIWZ, które zawierają oświadczenia ww. zakresie.
2) Pisemne potwierdzenie rezerwacji podpisane przez właściwą osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu właściciela obiektu lub obiektów - jeżeli Wykonawca powierzy zamówienie
podwykonawcy tj. będzie wykonywał usługę na obiekcie nie będącym jego zasobem własnym. W takim przypadku Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia i podwykonawcę, któremu zamierza powierzyć zadanie.

Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą
wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz
którego dostawy były wykonane - o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

B. W celu potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23, oraz art. 24 ust. 5 uPzp
Wykonawca składa wraz z ofertą:
1) Załącznik nr 4a do SIWZ, które zawierają oświadczenia ww. zakresie.
2) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić
dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia / wzór - Załącznik nr 7 do SIWZ/.
UWAGA: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania a stronie internetowej informacji z
otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt
23) art. 24 ustawy Pzp.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielanie zamówienia - każdy z nich

zobowiązany jest do złożenia ww. oświadczenia (art. 23 ust. 3 uPzp).
UWAGA: Zamawiający zaznacza, iż zgodnie z uprawnieniami ustawowymi dla zamówień na usługi
społeczne nie korzysta z pełnego wymiaru stosowania ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość odpowiedniego zastosowania przepisów: art. 26 ust 3, ust. 3a i ust.
4, , art.67 ust. 1 pkt 4), art. 87 ust. 1 i ust. 2, art. 89 ust. 1 oraz art. 94 ustawy Pzp - w prowadzonym postępowaniu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ROZDZIAŁ 7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, ZWRACANIA SIĘ O
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ WRAZ Z UDZIELENIEM ODPOWIEDZI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia warz z ofertą wszystkich dokumentów z rozdziału 6
powyżej a także Załączników
UWAGA: Dla potrzeb kryterium oceny ofert i danych do umowy: Oświadczenia o miejscu, w którym
odbywać się będzie realizacja usługi, w szczególności zawierającego informację na temat adresu, w
przypadku hotelu jego zaszeregowania (kategorii), informacja o wyposażeniu obiektu (liczba pokoi,
wyposażenie), odległości od miejsca zawodów (adekwatnie dla części na którą wykonawca składa
swoją ofertę) wg wskazań Google Maps i innych powszechnie dostępnych map pokazujących
odległości po drogach publicznych (dla drogi pokonywanej samochodem), a także o posiadaniu sali
restauracyjnej w miejscu prowadzenia usługi. /Załącznik nr 5 do SIWZ/.
2.

Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

3.

Ofertę oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale 6 niniejszej SIWZ składa się pod
rygorem nieważności w formie pisemnej, z tym że dokumenty mogą być również poświadczone
za zgodność z oryginałem.

4.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogi
elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie
winny być składane na adres: Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Sp. z o.o. Siedziba: ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław Fax:+48 71 777 94 50, e-mail:
zp@theworldgames2017.com
5.

6.

Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą
elektroniczną winny być kierowane na adres: zp@theworldgames2017.com a faksem na nr +48
71 777 94 50 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku.

7.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

8.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: Anna Filewicz, (pn. - pt. w
godzinach od 8:00 do 16:00) anna.filewicz@theworldgames2017.comFax:+48 71 777 94 50

ROZDZIAŁ 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w przedmiotowym postępowaniu.
ROZDZIAŁ 9. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamawiający przewiduje udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem
umowy – Załącznik nr 3.
ROZDZIAŁ 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni.

2.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85
ust. 5 uPzp).

3.

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.

ROZDZIAŁ 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT
1. W zakresie każdej z określonych Części/Zadań zamówienia - Wykonawca może złożyć jedną ofertę
zawierającą jedną cenę. Cena musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i koszty związane z
wykonaniem przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ, w tym z
uwzględnieniem Prawa opcji – o ile dotyczy.
2. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze przy użyciu techniki
pisarskiej pozostawiającej trwałe ślady (maszyna do pisania, drukarka komputerowa, długopis
itp.). Dokumenty sporządzone w innym języku niż język polski, muszą być złożone wraz
z tłumaczeniem poświadczonym przez Wykonawcę.
3. Oferta powinna być trwale zespolona tak, aby niemożliwe było jej przypadkowe
zdekompletowanie.
4. Wszelkie poprawki, skreślenia lub zmiany w ofercie, w tym w załącznikach, muszą być
własnoręcznie podpisane przez osobę upoważnioną do podpisania oferty.
5. Zaleca się, aby oferta złożona została na kolejno ponumerowanych stronach z numeracją stron
rozpoczynającą się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty.
6. Każda strona oferty wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną
do podpisania oferty. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron.
7. Oświadczenia z art. 25a ust. 1 w zw. z ust. 2 uPzp, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na
których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a uPzp
oraz odnoszące się do podwykonawców, składane są w oryginale.
8. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 7, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje
odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca,
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
9. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

10. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy
złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
12. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia oferta musi być opatrzona nazwami wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia lub lidera/pełnomocnika.
13. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie określające zakres
pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do
reprezentowania podmiotu, chyba że pełnomocnictwo wynika z innych załączonych do oferty
dokumentów.
14. Zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) - w przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności
oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2 (dotyczące warunków udziału), § 5
(dotyczące wykluczeń) i § 7 (dotyczące podmiotu zagranicznego) w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w § 2 (dotyczące warunków udziału), § 5 (dotyczące wykluczeń) i § 7 (dotyczące
podmiotu zagranicznego), które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności
oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1
ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt
1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
15. Zgodnie z § 12 ww. rozporządzenia w sprawie dokumentów - Wykonawca wpisany do
urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez
jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć
zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat
wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania
certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w § 2 (dotyczące warunków
udziału) oraz § 5 (dotyczące wykluczeń).
16. Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, ma prawo zastrzec w swojej ofercie
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, wykazując jednocześnie, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę
przedsiębiorstwa. W tym celu Wykonawca powinien zastrzeżoną część oferty oznaczyć w sposób
niebudzący wątpliwości, iż stanowi ona zastrzeżoną tajemnicę przedsiębiorstwa np. umieścić ją w
odrębnym (wydzielonym) opakowaniu oznaczonym napisem: „TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA NIE UDOSTĘPNIAĆ” oraz dołączyć pisemne UZASADNIENIE objęcia informacji klauzulą tajemnicy
przedsiębiorstwa.
17. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie
zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
18. Wymaga się, aby każda załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu była poświadczona za
zgodność z oryginałem (na każdej stronie zawierającej treść) przez uprawnionego przedstawiciela
Wykonawcy upoważnionego do podpisania oferty.
19. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
przypadkowe otwarcie i zapoznanie się z jej treścią przed upływem terminu składania ofert.
20. Opakowanie powinno zostać opatrzone nazwą przedmiotu zamówienia oraz nazwą Wykonawcy
wraz z adresem i numerem telefonu (może być pieczęć):
Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Sp. z o.o.

Siedziba: ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław
„OFERTA PPRZETARGOWA na: Kompleksową organizację usług hotelarskich – nocleg i
śniadanie dla grup zawodników i delegatów technicznych podczas 10. Światowych Igrzysk
Sportowych The World Games 2017 Wrocław w dniach od 16 lipca 2017 do 31 lipca 2017 r.
w podziale na zadania.
Zadanie ……,……
NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM ………….. godz. ………..

21. Oferty składane pocztą, z udziałem kuriera powinny być zapakowane w dodatkową kopertę tak,
aby jej rozpakowanie nie spowodowało naruszenia oferty właściwej. Nie zastosowanie się do
tego zalecenia może spowodować zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania
ofert z winy leżącej po stronie Wykonawcy.
22. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 1, 2 i 3
uPzp (Zamawiający przewiduje zastosowanie ww. przepisu) - zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1
pkt 2 uPzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem
wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w Rozdziale 7
niniejszej SIWZ. Przepisy uPzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym
zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
23. Zamawiający przewiduje odrzucenie ofert również na podstawie innych niż wymieniona w pkt 22
powyżej – przesłanek dotyczących odrzucenia oferty, określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.
ROZDZIAŁ 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1. Miejscem składania ofert jest Wrocławski Komitet Organizacyjny - Światowe Igrzyska Sportowe 2017
Sp. z o.o. ul. Rynek 13, 50-101 Wrocław ( sekretariat ) Terminem składania ofert jest dzień: 4 kwietnia 2017 roku o godzinie 11:00
2. Miejscem otwarcia ofert jest siedziba Zamawiającego, tj. ul. Szewska 3 A, 50-101 Wrocław (sala
konferencyjna).
3. Terminem otwarcia ofert jest dzień: 4 kwietnia 2017 roku ., godz. 12:00
4.

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

5.

Zmiana lub wycofanie złożonej oferty musi zostać dokonane w sposób i w formie przewidzianej
dla złożenia oferty, z zastrzeżeniem, że opakowanie zawierające informację o zmianie bądź
wycofaniu oferty powinno posiadać oznaczenie dodatkowe o treści odpowiednio - „ZMIANA
OFERTY” albo „WYCOFANIE OFERTY”.

6.

Wycofanie lub zmiana złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest dołączyć do informacji o wycofaniu lub zmianie aktualny dokument (aktualny
odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie z CEIDG), z którego wynikają zasady
reprezentacji oraz określone są osoby umocowane do działania w imieniu Wykonawcy. Jeżeli
Wykonawca reprezentowany jest przez pełnomocnika zobowiązany jest załączyć do ww.
informacji także pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem

u notariusza. W przypadku, jeżeli informacja o wycofaniu bądź zmianie zostanie podpisana przez
osobę nieupoważnioną Zamawiający będzie uprawniony do uznania wycofania lub zmiany za
nieskuteczne.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na swojej stronie BIP, informacje
dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofertach.

ROZDZIAŁ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Wykonawca oblicza całkowitą wartość przedmiotu zamówienia w oparciu o informacje zawarte w
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, wzorze umowy oraz wypełniając tabele i wpisując
całkowitą cenę realizacji zamówienia w Załączniku nr 1 do SIWZ - Formularzu Oferty. Podana w
ofercie całkowita wartość zamówienia uwzględnia również koszty wynikające z Prawa opcji.
2. Wyliczone wartości muszą być wyrażone w złotych polskich (zgodnie z polskim systemem
płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się,
a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza - dwa miejsca po przecinku).

3. Całkowita wartość zamówienia (cena) podana w ofercie będzie obejmować całkowity koszt
wykonania zamówienia podstawowego (w tym Prawo opcji – o ile dotyczy) oraz wszystkie koszty
towarzyszące wykonaniu zamówienia, oraz wszelkie inne ewentualne obciążenia, w szczególności
podatek VAT. Wykonawca zobowiązany jest przyjąć do wyliczenia cen brutto aktualnie
obowiązującą stawkę podatku VAT. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005r. (Dz. Urz. GUS nr 1 z 2005r., poz. 11 z późn zm.) w
sprawie trybu wydania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że zainteresowany podmiot sam
klasyfikuje prowadzona działalność, swoje produkty (wyroby i usługi), towary, środki trwałe
obiekty budowlane według zasad określonych w poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach,
wprowadzonych rozporządzeniami rady Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie
przepisów Wspólnot Europejskich”.
4. Wykonawca w ramach ceny oferty uwzględni wszystkie koszty towarzyszące usłudze niewykazane
w niniejszej SIWZ.
5. Podana całkowita wartość oferty (cena) za realizację przedmiotu zamówienia wraz z Prawem opcji
– o ile dotyczy, zamieszczona w Formularzu Oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) będzie niezmienna
przez cały okres obowiązywania umowy na realizację przedmiotowej usługi.
6. W przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną oferty podaną cyfrą i słownie
pierwszeństwo ma cena podana słownie, chyba, że z obliczeń matematycznych wynika inaczej. W
przypadku rozbieżności pomiędzy zaoferowaną ceną podstawową ogółem cyfrą i słownie
pierwszeństwo ma cena podana słownie.
7. Zamawiający w celu porównania i oceny złożonych ofert doliczy do ceny oferty Wykonawców
nieobowiązanych do naliczania należnego podatku VAT (na podstawie odrębnych przepisów),
kwotę należnego podatku VAT, obciążającego Zamawiającego z tytułu realizacji Umowy.
8. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, szczegółowo określone zostały w
Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ tj. we Wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający przewiduje zaliczkowanie zamówienia, zgodnie z art. 151a Ustawy Pzp w wysokości
do kwoty 30% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy po podpisaniu Umowy w walucie Umowy.
10. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do
powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (art. 91 ust. 3a uPzp).

11. Podstawą do porównania ofert będzie wartość brutto oferty.
12. Jeżeli zaoferowana cena wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie
z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych
przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień,
13. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na
Wykonawcy.
14. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco
niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ 14. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT
(KRYTERIA OBOWIĄZUJĄ DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI POSTĘPOWANIA).
1.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im
odpowiednio wagi procentowe i punktowe.
Dla Zadania 1- 2, Zamawiający dokona wyboru oferty według następujących kryteriów:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Cena (uwzględnia również kwoty Prawa opcji w zakresie usługi
restauracyjnej w postaci kolacji – w zakresie, w którym dotyczy
danego Zadania)

60%

2.

Odległość od miejsca rozgrywania zawodów

40%

1) Kryterium: „Cena”
Wartość punktowa zostanie przyznana zgodnie z poniższym wzorem :
Cena (łączna wartość całego zamówienia, uwzględniająca wartość Prawa opcji w zakresie
usługi restauracyjnej w postaci kolacji – w zakresie, w którym dotyczy danej Części) – waga
kryterium 60% , co odpowiada maksymalnie 60 pkt.
Sposób dokonania oceny wg wzoru:
Ocena = cena oferty najniższej/cena ofert badanej x 60 pkt.

2) Kryterium: „odległość od miejsca rozgrywania zawodów” – waga kryterium 40% , co
odpowiada maksymalnie 40 pkt.

Zamawiający przyzna w niniejszym kryterium punktację dodatkową w sytuacji gdy Wykonawca
zaoferuje do realizacji zamówienia obiekt znajdujący się w odległości mniejszej niż wskazana jako
maksymalna odległość 20 km od miejsca gdzie odbywać się będą zawody w następujący sposób:
Liczba (km.)

powyżej 20 km

10,1 – 20 km

5,1-10 km

3,1-5 km

0-3 km

Punktacja

0 pkt.

5 pkt.

10 pkt.

20 pkt.

40 pkt.

Zamawiający przyzna najwyższą punktację temu Wykonawcy, który zaoferuje realizację zamówienia w
obiekcie zlokalizowanym w odległości 5 km lub bliżej od miejsca realizacji zawodów.
Zamawiający ocenia oferty w ramach ww. kryterium na podstawie oświadczenia złożonego wraz z
ofertą Załącznik nr 6 tj. oświadczenia określającego nazwę, dokładne miejsce lokalizacji oraz dane
dotyczące liczby pokoi, odpowiadające wymogom Zamawiającego określonym w opisie przedmiotu
zamówienia (Załącznik nr 2 do SIWZ) adekwatnie dla Części, na którą Wykonawca składa swoją
ofertę.
Liczba punktów uzyskanych przez ofertę wynosi:
LP = C + WD
gdzie:
LP – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną,
C - liczba punktów uzyskanych w kryterium – cena oferty,
WD - liczba punktów uzyskanych w kryterium – odległość oferowanego obiektu od miejsca
realizacji zawodów.
Oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Wygrywa oferta, która uzyska największą sumę punktów
we wszystkich kryteriach. W przypadku gdy dwie lub więcej ofert uzyska dokładnie tę samą wartość
punktową i będzie to wartość najwyższa LP wybrana zostanie oferta o najniższej cenie, która nie
Zamawiający informuje, że elementy oferty wskazane wyżej w punkcie 1 nie podlegają
uzupełnieniu w trybie art. 26 ust. 3 uPzp jako elementy służące do oceny oferty.
2. Punktacja zostanie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
ROZDZIAŁ 15. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1. Zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę
wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli
są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni;
3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
4) unieważnieniu postępowania - podając uzasadnienie prawne i faktyczne.
2. Zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i pkt 4) na stronie
internetowej.
ROZDZIAŁ 16. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie będzie żądał zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
ROZDZIAŁ 17. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH
1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
2. Zasady i okoliczności uzasadniające zmianę umowy w sprawie zamówienia publicznego określone
zostały we wzorze umowy, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
ROZDZIAŁ 18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W
TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej w sytuacji zaistnienia okoliczności określonych w
dziale VI uPzp.
ROZDZIAŁ 19. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT
CZĘŚCIOWYCH
Zamawiający podzielił zamówienie na ZADANIA i dopuszcza składanie ofert częściowych zaznaczając
jednocześnie, iż Zamawiający dopuszcza składanie ofert na jedno, kilka lub wszystkie Zadania
zamówienia, o ile Wykonawca będzie dysponował wystarczającą liczbą pokoi oraz będzie posiadał
wystarczające zasoby do wykonania zamówienia podstawowego (oraz prawa opcji – o ile dotyczy),
w ramach wszystkich zadań na jakie składa ofertę.
Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie części zamówienia lub na jego dowolną część.
ROZDZIAŁ 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH, O KTÓRYCH
MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 UPZP ORAZ OKOLICZNOŚCIACH, PO KTÓRYCH ZAISTNIENIU BĘDĄ
ONE UDZIELANE
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
ROZDZIAŁ 21. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE
WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA
ICH SKŁADANIE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
ROZDZIAŁ 22. FORMY W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM
A WYKONAWCĄ
Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.
ROZDZIAŁ 23. INFORMACJA CZY ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE AUKCJĘ ELEKTRONICZNĄ
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej na podst. art. 91b ust. 1 uPzp.
ROZDZIAŁ 24. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI
ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu; wszelkie koszty przygotowania

oferty i udziału w postępowaniu obciążają Wykonawcę.
ROZDZIAŁ 25. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3A UPZP DOTYCZĄCE WYMOGU
ZATRUDNIENIA OSÓB NA UMOWĘ O PRACĘ, UPRAWNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE
KONTROLI SPEŁNIANIA WYMAGAŃ ORAZ SANKCJE Z TYTUŁU NIESPEŁNIENIA TYCH WYMAGAŃ
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, obejmujących zatrudnienia osób na umowę o pracę z uwagi na brak takiej konieczności,
wynikającej min. z przepisów umowy o pracę.
ROZDZIAŁ 26. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 – 5 UPZP ZWIĄZANE Z
REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA OBEJMUJĄCE ASPEKTY GOSPODARCZE ŚRODOWISKOWE, SPOŁECZNE,
ZWIĄZANE Z INNOWACYJNOŚCIĄ LUB ZATRUDNIENIEM
Zamawiający nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją
zamówienia, obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe, społeczne, związane
z innowacyjnością lub zatrudnieniem – z uwagi na brak takiej konieczności wynikającej z zakresu
przedmiotu zamówienia.
ROZDZIAŁ 27. STANDARDY JAKOŚCIOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A UPZP
Nie dotyczy.
ROZDZIAŁ 28. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ
WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę, w ofercie części zamówienia, którą Wykonawca
powierzy podwykonawcom; brak informacji w tej sprawie Zamawiający będzie rozumiał, że
Wykonawca nie zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom.
ROZDZIAŁ 29. OKREŚLENIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRA NIE MOŻE BYĆ POWIERZONA
PODWYKONAWCOM.
Zamawiający nie wskazuje, które części zamówienia nie mogą być powierzone podwykonawcom.
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