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-WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA 

 

 

L.p. Oznaczenie załącznika Nazwa załącznika 

1.  Załącznik nr A Formularz Oferty na wykonanie zamówienia 

2.  Załącznik nr 1 
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku 

podstaw wykluczenia 

3.  Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

4.  Załącznik nr B Istotne postanowienia treści umowy 

 

Uwaga: Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści niniejszej siwz. 

Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia 

oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników. 
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Załącznik nr A 
 

Miejsce i data …………………… 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA  

Przetarg na usługi społeczne  

poniżej 750.000 EURO  

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL  W 

ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr sprawy WNP/495/US/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

1. Niniejszą Ofertę składa : 

 Nazwa 
adres  

wraz z oznaczeniem województwa 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

Wykonawca (........................................................) (........................) 

 

2. Przedstawiciel Wykonawcy uprawniony do Kontaktów  

Imię i Nazwisko (........................................................................................) 

Adres (........................................................................................) 

Telefon (........................................................................................) 

Fax. (........................................................................................) 

E-mail (........................................................................................) 

3. Dane Wykonawcy, które będą zawarte w umowie. 

NIP  

REGON  

NR KONTA BANKOWEGO  

NAZWISKA 

WŁAŚCICIELI/OSÓB 

UPOWAŻNIONYCH DO 

PODPISANIA UMOWY 

 

NAZWISKO OSOBY 

ODPOWIEDZIALNEJ ZA 

REALIZACJĘ NINIEJSZEGO 

ZAMÓW. 

 

 

4. Niniejsza oferta zawiera ……….. ponumerowanych stron. 
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5. Deklaracja Wykonawcy: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu dla ww. zamówienia Ja (My), niżej podpisany(i), niniejszym 

oświadczam(y), że: 

1. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się i w pełni bez żadnych zastrzeżeń akceptuję(emy) treść ogłoszenia wraz z 

wyjaśnieniami i modyfikacjami. 

2. W pełni i bez żadnych zastrzeżeń akceptuję/-emy istotne postanowienia treści umowy zapisane w ogłoszeniu. 

Zobowiązujemy się do podpisania umowy zgodnie z wymogami określonymi w ogłoszeniu, w miejscu i 

terminie wskazanym przez Zamawiającego . 

3. Zapoznałem/Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji oraz zdobyłem/zdobyliśmy wszelkie informacje 

konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty.  

4. Akceptuję/-emy warunki płatności – zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu i istotnych 

postanowieniach treści umowy (termin płatności 30 dni). 

5. Oferuję/-emy wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu, 

wyjaśnieniami oraz jej modyfikacjami obowiązującymi przepisami.  

6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym ogłoszeniem  za 

łącznym wynagrodzeniem w kwocie: 

 

Cena (brutto) ………............. zł  (słownie: ...........................................................................................zł) 

w tym:  Netto   ............. zł (słownie: ....................................................................................................................  

zł), Podatek VAT – (…..) % …………. zł (słownie: ................................................................................. zł) 

 oferujemy możliwość wydzielenia w budynku całych pięter przeznaczonych dla słuchaczy AWL – TAK 

/ NIE* 

 oferujemy możliwość wyodrębnienia pokoi w jednym budynku – TAK / NIE* 

 oferujemy możliwość wyposażenia pokoi w aneks kuchenny – TAK / NIE* 

 oferujemy pokoje z łazienkami - TAK / NIE* 

*niepotrzebne skreślić  

 Oferujemy bazę noclegową w .................................................................................................................... 

(należy podać nazwę i dane adresowe bazy oraz stronę www jeśli istnieje) w odległości ........... km od  siedziby 

AWL 

 

Powyższa cena jest ceną ostateczną, bez możliwości doliczeń i zawiera wszelkie koszty związane z wykonaniem 

zamówienia na warunkach określonych w ogłoszeniu. Powyższa cena wynika z zestawienia asortymentowo-

wartościowego, stanowiącego integralną część mojej/naszej oferty. 

7. Uważam(y) się związany(i) niniejszą ofertą przez czas wskazany w ogłoszeniu tj. przez 30 dni . 

8. W przypadku uznania mojej/naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w 

miejscu i terminie, jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego. 

9. Informuję(my), że wybór oferty będzie/nie będzie*  prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego w zakresie**:………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………. 
*niepotrzebne skreślić 

**jeżeli będzie, należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do 

jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku). 

10. Składam(y) niniejszą ofertę w imieniu własnym / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia. 

11. Oświadczam(y), że nie uczestniczę(ymy) w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego zamówienia. 

12. Oświadczenie w zakresie ochrony danych osobowych: 

1) Oświadczam, jako Wykonawca, że stosuję odpowiednie środki organizacyjne i techniczne określone w 

art. 32 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz.U. UE. L. z 2016 r., Nr 
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119, str. 1) zapewniające adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z 

przetwarzaniem w danym postępowaniu danych osobowych. Jednocześnie zobowiązuję się do: 

- zachowania w tajemnicy danych osobowych, do których mam lub będę miał/a dostęp w trakcie 

wykonywania czynności zleconych przez Zamawiającego,  

- zgłaszania sytuacji (incydentów) naruszenia zasad ochrony danych osobowych Zamawiającemu. 

2) Przyjmuję do wiadomości, iż postępowanie sprzeczne z powyższym zobowiązaniem, może być uznane 

za naruszenie przepisów karnych zawartych art. 84 ust. 1 RODO oraz motywach 129, 149-152 RODO w 

tym odpowiedzialności karnej i cywilnej za naruszenie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa z zakresu 

ochrony danych osobowych. 

3) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celu wykonywania przez Zamawiającego 

czynności w prowadzonym postępowaniu na gruncie ustawy Pzp, w przypadku podpisania i realizacji 

umowy o zamówienie publiczne oraz archiwizacji dokumentacji postępowania lub umowy, przez 

Akademię Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu przy ul. 

Czajkowskiego 109. 51-147 Wrocław. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one 

zgodne z prawdą.  Zapoznałem (-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i 

sposobach przetwarzania moich danych osobowych oraz danych osobowych osób podanych w ofercie i 

załącznikach do niej oraz przysługującym mi prawie dostępu do treści tych danych i prawie do ich 

poprawiania. 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentacji Wykonawcy 
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ZESTAWIENIE ASORTYMENTOWO-WARTOŚCIOWE 

 
 

Lp. Wyszczególnienie 
Liczba 

mies. 

Liczba 

osób 

Cena jedn. 

(netto)  

(1 os /1 

mies) 

Wartość 

netto 

(3*4*5) 

VAT 

% 

Wartość 

brutto 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Usługa noclegowa w 

terminie 01.09.2019 r. – 

31.12.2019 r. 

4 150     

2. 

Usługa noclegowa w 

terminie 01.1.2020 r. – 

31.08.2020 r. 

8 150     

 RAZEM     

 

 

 

Data ................................               ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Spis załączników (wzór) 

 

OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg na usługi społeczne  

poniżej 750.000 EURO  

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL 

 W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr sprawy WNP/495/US/2019 

 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

 

 

Oferta zawiera:  

 

 

1 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  1  str nr … 

2 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  2  str nr … 

3 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  3  str nr … 

4 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  4  str nr … 

5 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  5.  str nr … 

6 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  6.  str nr … 

7 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  7.  str nr … 

8 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  8.  str nr … 

9 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  9.  str nr … 

10 ……………………………………………………….………………….. – załącznik  10.  str nr … 

11 Itd……………… 

 

Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 1  

Przetarg na usługi społeczne  

poniżej 750.000 EURO  

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL 

  W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr sprawy WNP/495/US/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

I. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

 

1. Dotyczące przesłanek wykluczenia WYKONAWCY z postępowania: 

1) Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2) Oświadczam, że w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji, oraz nie toczy się przed sądem 

postępowanie restrukturyzacyjne, oraz w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu 

restrukturyzacyjnym nie ma przewidzianego zaspokojenia wierzycieli przez likwidację mojego 

majątku oraz sąd nie zarządził likwidacji mojego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 

15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508) oraz nie ogłoszono 

upadłość. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

lub*) 

1) Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 

…………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 

24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. 

okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 

 

………………………………………………………………………………………… 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

*) wypełnić, jeżeli dotyczy 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODMIOTU, NA KTÓREGO 

ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………………. 

2) ……………………………………………………………………………………..  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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3. Składane na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp – dotyczące PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA  

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami  

w niniejszym postępowaniu, tj.:  

1) …………………………………………………………………….………… 

2) ……………………………………………………………………………….  

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

 

nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 13-22 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.. 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  

W  POSTĘPOWANIU 

1. Składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp - INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w rozdz. VII 

ust. 1 pkt 1.2 SIWZ 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

2. Składane na podstawie art. 25a ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA 

NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:  

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez 

Zamawiającego w rozdz. VII ust. 1 pkt 1.2 SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:  

1) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

2) …………………………………………………………………, w następującym zakresie: 

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

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu) 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

 

UWAGA: 

* W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, w celu oceny, czy Wykonawca 

polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz 

oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, 

składa dokumenty potwierdzające w szczególności: 

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia  publicznego; 

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
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Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą 

oraz że zostały podane z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

 

Data ................................     ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 2  

 

Przetarg na usługi społeczne  

poniżej 750.000 EURO  

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL    

 W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr sprawy WNP/495/US/2019 

 

Nazwa i adres Wykonawcy: 

............................................................. 

............................................................. 

............................................................ 

 

OŚWIADCZENIE W SPRAWIE PRZYNALEŻNOŚCI  

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 

Składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu WNP/495/US/2019 

Oświadczamy, że podmiot, który reprezentuję: 

1. Nie należy do żadnej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów * 

2. Należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa powyżej w pkt 1, w której skład wchodzą 

poniższe podmioty*: 

1) ……………………………………………. 

2) ……………………………………………. 

3) ……………………………………………. 

4) ……………………………………………. 

 

*niewłaściwe skreślić 

 

Uwaga:  

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie składa 

każdy z Wykonawców. 

 
..............................................................  

Miejscowość, data         ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik B 

/wzór/ 

ISTOTNE POSTANOWIENIA TREŚCI UMOWY  
W dniu .................... 2019 r. we Wrocławiu, pomiędzy: 

Akademią Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki z siedzibą we Wrocławiu (51-147),  

ul. Czajkowskiego 109, 

NIP 896-10-00-117, REGON 930388062,prawidłowo reprezentowaną przez: 

.......................................................... 

zwaną dalej „Zamawiającym”,  

z jednej strony, a  

 (firma / siedziba / adres ) wpisaną do (CEDG. albo KRS),  

NIP (Wykonawcy) REGON (Wykonawcy), reprezentowaną przez: (imię i nazwisko osoby albo osób  

upoważnionych do reprezentacji Wykonawcy) zwaną dalej „Wykonawcą”, 

z drugiej strony, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik przetargu na usługi społeczne nr WNP/495/US/2019, 

rozstrzygniętego w dniu <............>zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.), zwaną dalej „Ustawą”,  

pt.: 

USŁUGA ZABEZPIECZENIA BAZY NOCLEGOWEJ DLA STUDENTÓW AWL  W 

ROKU AKADEMICKIM 2019/2020 

nr sprawy WNP/495/US/2019 
 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi noclegowej bez wyżywienia dla ………. osób w obiekcie 

……………… zlokalizowanym w ……………………………… 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej staranności. 

3. Usługi noclegowe świadczone będą zgodnie z potrzebami Zamawiającego w okresie obowiązywania 

niniejszej umowy i zgodnie ze Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 

1 do umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w 

załączniku nr 1 do umowy 

 

§ 2 
Terminy  

1. Wykonawca zrealizuje usługę określoną w § 1 ust. 1 umowy w terminie określonym wstępnie od 1 września 

2019 r. do 31 sierpnia 2020r., przy czym ostateczny termin, liczba osób może ulec zmianie w zakresie 

określonym w opisie przedmiotu zamówienia i zostanie określona na co najmniej 5 dni przed realizacją 

usługi. 

2. Zamawiający zobowiązany jest do powiadamiania Wykonawcy o liczbie osób korzystających  

z usług stanowiących przedmiot zamówienia oraz o terminie ich realizacji, co najmniej z 5 dniowym 

wyprzedzeniem.  

3. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1, nastąpi w formie elektronicznej na adres poczty e-mail : 

………………………… z potwierdzeniem zgłoszenia w wersji mailowej.  

 
§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Wysokość łącznego maksymalnego wynagrodzenia dla Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy wynosi: …………….. zł (słownie: …………………….. złotych 00/100).  

2. Rozliczenie za zrealizowanie usługi, będącej przedmiotem umowy nastąpi na podstawie prawidłowo 

wystawionej i dostarczonej przez Wykonawcę faktury VAT, w comiesięcznych okresach rozliczeniowych. 

3. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznie zrealizowanego zakresu ilościowo-wartościowego usługi i 

zostanie wyliczone jako iloczyn stawki jednostkowej, liczby dni świadczenia usługi oraz liczby osób 

rzeczywiście korzystających z usługi za dany miesiąc. Dokumentami do rozliczenia będzie zestawienie 

sporządzone na podstawie powiadomień §2 ust 2 i 3 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby osób, dla których będzie świadczona usługa 

noclegowa z powodów niezależnych od Zamawiającego, np. z powodu skreślenia słuchacza z listy 
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studentów, w takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do powiadomienia pisemnie o tym fakcie 

Wykonawcy. 

5. Faktura VAT za zrealizowanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na adres: Akademia Wojsk Lądowych 

imienia generała Tadeusza Kościuszki, ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, NIP 896-10-00-117 i 

dostarczona pod wyżej wymieniony adres. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zrealizowaną umowę, przelewem na rachunek bankowy 

wskazany na fakturze VAT, w terminie 30 dni liczonych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

 

§ 4 

Osoby wyznaczone do kontaktów 

1. Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza: 

........................................................................................ tel. …………., mail:…………………  

2. Wyżej wskazana osoba nie jest upoważniona do składania oświadczeń woli i zaciągania jakichkolwiek 

zobowiązań w imieniu AWL. 

3. Do kontaktu w sprawach związanych z realizacją umowy Wykonawca wyznacza: 

........................................................................................ tel. …………., mail:………………… 

4. Wymiana przez Strony bieżących informacji związanych z wykonaniem umowy może być dokonywana 

w szczególności drogą elektroniczną na wskazany powyżej adres e-mail. Strony dopuszczają kontakt 

telefoniczny (z potwierdzeniem podjętych ustaleń faksem, pocztą elektroniczną lub w siedzibie 

Zamawiającego lub Wykonawcy). 

 

§ 5 

Kary 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonywania umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

następujące kary umowne: 

a) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub jej części, względnie rozwiąże ją ze skutkiem 

natychmiastowym z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, lub gdy Wykonawca 

odstąpi od umowy lub jej części, względnie ją rozwiąże ze skutkiem natychmiastowym, z powodów 

leżących po jego stronie w wysokości 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust 1; 

b) za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy, a w szczególności naruszenia warunków 

i zasad wykonywania umowy określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia, 

dotyczących warunków zakwaterowania – w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego 

brutto liczonego na 1 os/1 miesiąc, jednak nie mniej niż 40 zł za każdy przypadek. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy rozumie się wszelkie zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze 

strony Wykonawcy, a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu 

wyeliminowanie nieprawidłowości w realizacji umowy. 

3. W przypadku naliczenia kar umownych, Zamawiający poinformuje Wykonawcę za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, a następnie poczty tradycyjnej, o przyczynach naliczenia i wysokości kary umownej oraz 

obciąży Wykonawcę karą i potraci ją z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

4. Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wartości umowy. 

 

§ 6 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony postanawiają, że oprócz przypadków określonych w przepisach Kodeksu cywilnego i innych 

powszechnie obowiązujących przepisach prawa, odstąpienie od umowy jest możliwe w następujących 

sytuacjach, w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia wiadomości o okolicznościach upoważniających stronę 

do odstąpienia, chyba że zastrzeżono inny termin do odstąpienia: 

1) Wykonawca może odstąpić od umowy, gdy Zamawiający opóźnia się z należną Wykonawcy zapłatą  

przez okres dłuższy niż 14 dni; 

2) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części: 

a) gdy Wykonawca nie rozpoczyna lub nie kontynuuje wykonania umowy przez okres dłuższy niż 3 dni, 

b) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca oferuje obiekt, który nie spełnia wymagań określonych w 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy  z dnia  19 

sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi 

hotelarskie (t.j. Dz.U. z 2017r. poz 2166). 

c) w przypadku złożenia w stosunku do Wykonawcy wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoczęcia procesu 

likwidacji Wykonawcy, lub wszczęcia w stosunku do Wykonawcy postępowania egzekucyjnego - 

o fakcie tym Wykonawca niezwłocznie pisemnie powiadomi Zamawiającego, 

d) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  
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2. Czynność odstąpienia od umowy musi nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, ze wskazaniem 

podstaw formalnych i okoliczności faktycznych dających podstawy do odstąpienia.  

 

§ 7 

Ochrona danych osobowych 

1. Zamawiający powierza Wykonawcy na podstawie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych, a od dnia 25 maja 2018 r. w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady 

(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w 

celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych, które powierza Wykonawcy do 

przetwarzania. 

3. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w niniejszej 

Umowie. 

4. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy, w szczególności następujące dane 

osobowe: 

a) imię i nazwisko pracownika Zamawiającego; 

b) służbowy adres e-mail pracownika Zamawiającego; 

5. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu 

realizacji przedmiotu Umowy. 

6. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych do ich zabezpieczenia, 

poprzez podjęcie środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymogi przepisów dotyczących 

ochrony danych osobowych. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych do ich zabezpieczenia, poprzez 

stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień 

bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych. 

8. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych 

osobowych. 

9. Wykonawca po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem usuwa albo zwraca 

Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii 

Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych. 

10. W miarę możliwości Wykonawca pomaga Zamawiającemu w niezbędnym zakresie wywiązywać się z 

obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków 

określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

11. Wykonawca po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bezzwłocznie zgłasza je 

Zamawiającemu w ciągu 24 godzin. 

12. Wykonawca zobowiązuje się: 

a) zachować w tajemnicy powierzone do przetwarzania dane osobowe zarówno w okresie obowiązywania 

Umowy, jak i po jej rozwiązaniu; 

b) dopuścić do przetwarzania danych osobowych jedynie osoby upoważnione przez Wykonawcę; 

c) nie przekazywać powierzonych danych osobowych podwykonawcy, chyba że uzyska pisemną zgodę 

Zamawiającego; 

13. Zamawiający ma prawo kontroli, czy środki zastosowane przez Wykonawcę przy przetwarzaniu i 

zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 

14. Zamawiający realizować będzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy. 

15. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 5 dni roboczych. 

16. Wykonawca udostępnia Zamawiającemu wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych. 

17. Wykonawca może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą Umową do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy, po uzyskaniu zgody Zamawiającego. 

18. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na  pisemne polecenie 

Zamawiającego, chyba że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii Europejskiej lub prawo 

państwa członkowskiego, któremu podlega podmiot przetwarzający. W takim przypadku przed 

rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo 

nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

19. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 17 winien spełniać te same gwarancje i obowiązki, jakie zostały 

nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie. 

20. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za niewywiązanie się ze 

spoczywających na podwykonawcy obowiązkach ochrony danych. 
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21. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych niezgodnie z treścią Umowy, 

a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobom nieupoważnionym. 

22. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Wykonawcę danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Wykonawcy tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez urząd nadzorujący ochronę danych osobowych. 

23. Personel Wykonawcy oraz podwykonawcy będą świadczyć usługi związane z przetwarzaniem danych 

osobowych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych 

osobowych. 

24. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych niezgodnie z 

treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 

osobom nieupoważnionym. Wszelkie koszty i roszczenia z tego tytułu obciążają Wykonawcę. 

 

§8 

Roszczenia i spory 

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy strony zobowiązują się wyczerpać wszelką drogę 

postępowania polubownego, kierując swoje roszczenie do strony przeciwnej.  

2. Strona zobowiązana jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia 

roszczenia.  

3. Jeżeli strona odmówi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie,  w tym wniosek o zawezwanie 

do próby ugodowej przed sądem, w terminie, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu lub nie wyrazi 

zgody na mediacje albo od mediacji odstąpi, to spór będzie rozstrzygany przez sąd właściwy, dla siedziby 

Zamawiającego. 

  

§ 9 

Postanowienia końcowe 

1. W przypadku rozwiązania umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.  

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu cywilnego.  

3. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 

ze Stron.  

4. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku stwierdzenia, iż którekolwiek z postanowień Umowy jest z 

mocy prawa nieważne lub bezskuteczne, okoliczność ta nie będzie miała wpływu na ważność i skuteczność 

pozostałych jej postanowień, chyba że z okoliczności wynikać będzie w sposób oczywisty, iż bez postanowień 

bezpośrednio dotkniętych nieważnością lub bezskutecznością, Umowa nie zostałaby zawarta.  

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Strony zobowiązane będą zawrzeć aneks do Umowy, w 

którym sformułują postanowienia zastępcze, których cel gospodarczy będzie równoważny lub zbliżony do 

celu postanowień nieważnych lub bezskutecznych i zgodny prawem, a w szczególności z Ustawą Pzp.  

6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną 

na piśmie, pod rygorem nieważności. 

7. Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania postanowień niniejszej umowy strony poddają rozstrzygnięciu 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

Wykaz załączników stanowiących integralną część umowy 

- Załącznik nr 1- Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia z zestawieniem asortymentowo-wartościowym 

 

 

…………………………….      ……………………………. 

ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Przedmiot zamówienia: wynajęcie miejsc noclegowych na potrzeby Akademii Wojsk 

Lądowych imienia Tadeusza Kościuszki. 

 

1) Zakwaterowanie odbywać się będzie w terminie: od 1.09.2019r do 31.08.2020r.   

2) Wynajęcie miejsc noclegowych dla 150 osób, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia liczby osób, dla których będzie świadczona usługa noclegowa z powodów 

niezależnych od Zamawiającego, np. z powodu skreślenia słuchacza z listy studentów, w 

takim przypadku Zamawiający będzie zobowiązany do powiadomienia pisemnie o tym 

fakcie Wykonawcy. 

3) Zamawiający wymaga aby Wykonawca: 

a) Zapewnił miejsca noclegowe w mieście Wrocław w promieniu 6 km od Akademii 

Wojsk Lądowych im. Generała Tadeusza Kościuszki z nieprzekraczalnym łącznym 

czasem dojazdu środkami komunikacji miejskiej ( wraz z dojściem z miejsca 

zakwaterowania do przystanku początkowego oraz z przystanku końcowego do wejścia 

do AWL od ul. Czajkowskiego lub ul. Koszarowej): 1 godzina. Czas trwania podróży 

mierzona za pomocą strony https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/   

b) Zamawiający wymaga aby dojazd do AWL odbywał się z maksymalnie z  jedna 

przesiadką (użytkownicy będą posiadali urbancard na dwie wyznaczone linie które 

uzależnione będą od adresu miejsca zakwaterowania) 

c) Zakwaterowanie opierać powinno się  na pojedynczych miejscach w pokojach dwu, trzy 

lub czteroosobowych 

Pomieszczenia przeznaczone do zakwaterowania muszą spełniać wymagania sanitarne, 

przeciwpożarowe.  

Pokój wyposażony powinien być w co najmniej tapczan, szafę ubraniową, regał lub 

komodę, krzesło, stół, szafę przyłóżkową, lampkę nocną, kosz na śmieci, lustro, pościel i 

bieliznę pościelową oraz firany i zasłony lub żaluzje i rolety (Rozporządzenie Ministra 

Obrony Narodowej z dnia 29.09.2016. sprawie zakwaterowani w internatach i kwaterach 

internatowych oraz odpłatności za to zakwaterowanie art. 3)  

Zamawiający wymaga aby w budynku na każdym piętrze, na którym będą wynajmowane 

pokoje mieściły się węzły sanitarne odpowiednio damski i męski, oraz kuchnia. 

https://jakdojade.pl/wroclaw/trasa/


Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  WNP/402/US/2019 

 

 16 

W budynku powinna się mieścić co najmniej jedna świetlica oraz jedna pralnia z suszarnią.  

Pomieszczenia wspólnego użytkowania wyposażone powinny być w co najmniej: 

Kuchnia  – w kuchnie gazową lub elektryczną, szafki kuchenne, stół, taborety kuchenne, 

lodówkę, kuchenne mikrofalową, komplet naczyń kuchennych: w tym garnki, patelnie, 

czajniki 

Świetlica- w telewizor, radioodbiornik, stolik pod telewizor, stół albo stolik, fotel lub 

krzesła 

Pralnia- w pralkę automatyczną, miejsce do suszenie lub suszarkę automatyczną, deskę i 

żelazko do prasowania.  

4).  Zamawiający wymaga aby w koszty wynajęcia pokoju wliczone było: 

a)  zużycie prądu, wody- ciepłej i zimnej, koszt wywozu śmieci oraz ogrzewanie, w sezonie 

grzewczym: w przypadku pomieszczeń takich jak pokoje mieszkalne, przedpokoje, 

kuchnie, biura czy sale posiedzeń temperatura nie może być niższa niż +20 stopni 

Celsjusza. Natomiast w przypadku łazienek musi to być minimum +24 stopnie. 

(Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 

2002 Nr 75 poz. 690) 

b)  Zamawiający wymaga aby w cenę wliczony była co najmniej raz w miesiącu wymiana 

pościeli oraz codzienna usługa sprzątania ciągów komunikacyjnych oraz wspólnych węzłów 

sanitarnych mieszczących się na korytarzach. 

c)  Zamawiający wymaga darmowego nieograniczonego dostępu do Internetu 


