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          SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA   

Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi 
o wartości przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych  

na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie zadania: 
 

 

„Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, 
organizatorów, współorganizatorów, pozostałych 

współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage” 

 

 

 

 

 

Zamawiający: 

Fundacja TUMULT 

Rynek Nowomiejski 28 

87-100 Toruń 

 

Zatwierdzam  

Toruń, dnia 15 lipca 2014 r. 

 

Marek Żydowicz 
Kierownik Zamawiającego 
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DEFINICJE:  

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o: 

 Festiwalu – należy przez to rozumieć Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć 
Filmowych Camerimage. 

 Obiekcie hotelarskim – należy przez to rozumieć obiekt hotelarski, w którym realizowany 
będzie przedmiot zamówienia, w szczególności obiekt hotelowy, hostel, apartamenty. 

 Rozporządzeniu – należy przez to rozumieć Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 
19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są 
świadczone usługi hotelarskie (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 22, poz. 169 z późn. zm.). 

 SIWZ - należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
załącznikami.  

 Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 

 Zamówieniu - należy przez to rozumieć zamówienie opisane w rozdziale IV SIWZ. 
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I.   INFORMACJE O ZAMAWIAJACYM 

1. Zamawiający: 
 
Fundacja Tumult, z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisana do 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000012434 oraz o numerze NIP 956 

00 08 579, REGON: 001382587  

Zarząd:  
Marek Żydowicz – Prezydent Fundacji 
Jerzy Derkowski – Wiceprezydent Fundacji 

 

Strona internetowa: www.tumult.pl 
Adres e-mail: camerimage@camerimage.pl 
Telefon: 48 56 621 00 19 
Faks: 48 56 652 21 97 

 

Postępowanie organizuje i prowadzi:  
Fundacja TUMULT, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń 
Osoba odpowiedzialna: Agnieszka Swoińska 
Telefon: 48 56 621 00 19 wew. 107 
Faks: 48 56 652 21 97 
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.tumult.pl 
Adres e-mail: camerimage@camerimage.pl 

Godziny pracy: dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 
 

II.   TRYB POSTĘPOWANIA 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39  

i następne ustawy. 

 

III.  NUMER POSTĘPOWANIA 

1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest 
znakiem Sprawa nr FT – ZP – 2/2014. Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym 
powinni powoływać się na ten znak. 

2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej  
z dnia 18 lipca 2014 pod nr 2014/S 136-244547 

 

IV.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, 
pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów 
Zdjęć Filmowych Camerimage. 
 
Celem postępowania jest zawarcie umowy ramowej, której przedmiotem jest świadczenie usług 
hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, współorganizatorów, pozostałych 
współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowych Festiwali Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
Camerimage w latach 2014-2017. 
W ramach zamówienia przewidziano podział na następujące części (zadania): 
 

mailto:camerimage@camerimage.pl
mailto:camerimage@camerimage.pl
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Część I: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 
odpowiadającym co najmniej kategorii **** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy. 
 
Część II: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 
odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy. 
  
Część III: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 
odpowiadającym co najmniej kategorii ** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy. 
 
Część IV: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (hostelu) na terenie 
Bydgoszczy. 
 
Część V: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (apartamentach) na terenie 
Bydgoszczy. 
 
Zamawiający informuje, że dla każdej części zamówienia zostanie zawarta odrębna umowa ramowa. 
Zamawiający ogranicza możliwość zawarcia umowy ramowej do maksymalnie 5 (pięciu) 
wykonawców na każdą część zamówienia. W przypadku, gdy na daną część zamówienia oferty złoży 
więcej niż 5 wykonawców, do zawarcia umowy ramowej zaproszonych zostanie wyłącznie  
5 wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami określonymi w rozdz. 
XVII niniejszej SIWZ. 
 
 
Niezbędne uwarunkowania dotyczące obiektu hotelarskiego i usługi: 
 
1. Festiwal odbywa się każdego roku w listopadzie i trwa 7 dni. Zamawiający potrzebuje natomiast 

noclegów na dłuższy okres, co jest związane z różnymi terminami przyjazdu gości, a dla 
organizatorów, współorganizatorów, pozostałych pracowników oraz wolontariuszy Zamawiający 
potrzebuje noclegów nawet na dwa tygodnie przed rozpoczęciem festiwalu i do tygodnia po jego 
zakończeniu – związane jest to z koniecznością przeniesienia biura organizatorów z Torunia do 
Bydgoszczy. W związku z tym świadczenie usług będzie odbywać się w poszczególnych 
przypadkach w okresie od dwóch tygodni poprzedzających oficjalne rozpoczęcie do około 
tygodnia następującego po dniu oficjalnego zakończenia Festiwalu. W każdym roku, po ustaleniu 
terminu festiwalu Zamawiający niezwłocznie udziela informacji na ten temat na swojej stronie 
internetowej. 

 
Wykonawca oraz obiekty hotelarskie, w których będzie realizowany przedmiot zamówienia,  
w zależności od części zamówienia muszą spełniać następujące wymogi: 
 
 

2. Dla części I: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 
odpowiadającym co najmniej kategorii **** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie 
Bydgoszczy. 
2.1. Miejsca hotelowe dla gości festiwalowych oraz niektórych organizatorów (dyrekcja) oraz 

wybranych współorganizatorów. 
2.2. Obiekt hotelarski powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków 

znajdujących się w jednym kompleksie budowlanym. 
2.3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował tytułem prawnym do całego obiektu 

hotelarskiego na podstawie w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, 
użyczenia itp. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w sposób 
polegający na pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych, co wynika  
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w szczególności wynikającej ze specyfiki 
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Festiwalu konieczności zapewnienia szybkiego i sprawnego dokonywania i anulowania 
rezerwacji oraz bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obiektem 
hotelarskim. W przypadku wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje tytułem 
prawnym do obiektu hotelarskiego Zamawiający może wezwać takiego Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień lub zażądać dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem 
prawnym. 

2.4. Obiekt hotelarski, w którym świadczona będzie usługa, powinien znajdować się  
w odległości nie większej niż 3 km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA  
w Bydgoszczy (odległość liczona wg danych z mapy: aplikacja Google Earth w obrębie 
ulic, który został wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja 
dostępna jest pod adresem www.earth.google.com lub http://maps.google.pl/; jest 
własnością, znakiem zastrzeżonym Firmy Google). 

2.5. Standard obiektu hotelarskiego powinien być nie mniejszy niż wyznaczony dla hoteli 
zaszeregowanych do kategorii ****, zgodnie z Rozporządzeniem. 

2.6. Obiekt hotelarski jest zarejestrowany w Ewidencji Skategoryzowanych Obiektów 
Hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo 
Wykonawca posiada ważną promesę zaszeregowania prowadzonego obiektu 
hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju lub kategorii (co najmniej ****) wydaną przez 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 
2268 z późn. zm.) wraz z postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zezwalającym na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich. 

2.7. Doba hotelowa trwa co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. 
Mając na uwadze potrzeby gości Zamawiającego, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (np. konieczność oczekiwania przez gościa na późny samolot) na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca wydłuży dobę hotelową na czas odpowiadający 
uzasadnionym potrzebom gości Zamawiającego. Z tytułu wydłużenia doby hotelowej 
Wykonawcy nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Szczegółowe 
zasady wydłużania doby hotelowej zostały wskazane w projekcie umowy ramowej 
stanowiącym załącznik nr 6a do SIWZ. 

2.8. Obiekt hotelarski dysponuje serwisem hotelowym zapewniającym obsługę przez 24 h na 
dobę, tzw. room service. 

2.9. Obiekt hotelarski zapewnia możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia  
w restauracji. 

2.10. Obiekt hotelarski musi posiadać własne miejsca parkingowe w liczbie co najmniej 30. 
2.11. Obiekt hotelarski zapewnia darmowy dostęp do internetu w całym budynku, w każdym 

pokoju, który zostanie oddany do dyspozycji Zamawiającego. 
2.12. Obiekt hotelarski dysponuje dostępnym dla gości bez dodatkowej opłaty zapleczem 

rekreacyjnym (w szczególności pomieszczenie fitness lub spa lub centrum odnowy 
biologicznej). 

2.13. Zamawiający ma możliwość wykorzystania pokoi 2-osobowych dla jednej osoby w cenie 
pokoju 1-osobowego. 

2.14. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje każdej osobie 
zameldowanej w pokoju wykorzystywanym przez Zamawiającego posiłek w postaci 
śniadania; koszt śniadania będzie zawierał się w podanej cenie za nocleg. 

2.15. Wykonawca zapewnia, że posiłek, o którym mowa w pkt. 2.13. spełnia następujące 
wymagania: 
2.15.1. śniadania muszą być wydawane w godz. 8.00 do 12.30. lub w innym przedziale 

czasowym uzgodnionym  z Zamawiającym; 
2.15.2. śniadania muszą spełniać wymogi kategoryzacji wg wzoru wydanego przez 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla hoteli  
o kategorii ****; 

http://www.earth.google.com/
http://maps.google.pl/
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2.15.3. Wykonawca w ramach śniadania zapewnia posiłek w formie tzw. bufetu 
szwedzkiego, bez ograniczeń gramaturowych, w tym m.in.: pieczywo białe  
i ciemne, bułki i chleb, pieczywo chrupkie i dietetyczne, szeroki wybór nabiału  
i wędlin, warzyw, owoców, płatki śniadaniowe, owsianka, ciasto; w zakresie 
napojów: soki, woda, kawa z automatu (do wyboru: espresso, latte, 
cappuccino, zwykła), herbata (czarna, zielona, owocowe, ziołowe). 

2.15.4. śniadanie powinno uwzględniać zasady i zawierać elementy diety wegańskiej, 
wegetariańskiej, bezglutenowej;  

2.16. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji 
Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować 
rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy 
pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); wyznaczona osoba powinna być do 
dyspozycji Zamawiającego przez 24h; Wyznaczona osoba będzie również dostępna pod 
telefonem stacjonarnym lub komórkowym oraz e-mailem. 

2.17. Zamawiający przewiduje, że w każdym roku zamierza zarezerwować około 230 pokoi 
hotelowych na sam czas trwania Festiwalu, z tym że dokładna ich liczba zostanie 
określona nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem Festiwalu oraz pojedyncze 
pokoje na dłuższy okres; ze względu na specyfikę Festiwalu, liczba noclegów będzie 
ulegała zmianie również w ciągu trwania Festiwalu; zmiana liczby noclegów nie wpłynie 
na koszt ceny jednostkowej pokoi w poszczególnych kategoriach.  

 
Podane dane o liczbie pokoi mają charakter informacyjny. Szczegółowe zapotrzebowanie 
Zamawiającego z podaniem m.in. liczby pokoi, liczby noclegów oraz rodzajów pokoi zostanie 
wskazane w zaproszeniu do składania ofert na zawarcie umowy (umów) wykonawczych. 
 
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie faktycznie 
wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa ramowa stanowiąca załącznik 
nr 6a do SIWZ.  

 
3. Dla części II: usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 

odpowiadającym co najmniej kategorii *** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy. 
 

3.1.     Miejsca noclegowe dla gości festiwalowych, organizatorów, współorganizatorów.    
3.2.     Obiekt hotelarski powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących 

się w jednym kompleksie budowlanym. 
3.3.     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował tytułem prawnym do całego obiektu 

hotelarskiego na podstawie w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, użyczenia 
itp. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w sposób polegający na 
pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych, co wynika z uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego, w szczególności wynikającej ze specyfiki Festiwalu konieczności 
zapewnienia szybkiego i sprawnego dokonywania i anulowania rezerwacji oraz 
bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obiektem hotelarskim. W przypadku 
wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje tytułem prawnym do obiektu hotelarskiego 
Zamawiający może wezwać takiego Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub zażądać 
dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem prawnym. 

3.4.     Obiekt hotelarski, w którym świadczona będzie usługa, powinien znajdować się  
w odległości nie większej niż 2 km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA w Bydgoszczy 
(odległość liczona wg danych z mapy: aplikacja Google Earth w obrębie ulic, który został 
wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod 
adresem www.earth.google.com lub http://maps.google.pl/; jest własnością, znakiem 
zastrzeżonym Firmy Google). 

3.5.     Standard obiektu hotelarskiego powinien być nie mniejszy niż wyznaczony dla hoteli 
zaszeregowanych do kategorii ***, zgodnie z Rozporządzeniem. 

http://www.earth.google.com/
http://maps.google.pl/
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3.6.     Obiekt hotelarski jest zarejestrowany w Ewidencji Skategoryzowanych Obiektów 
Hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo 
wykonawca posiada ważną promesę zaszeregowania prowadzonego obiektu hotelarskiego 
do odpowiedniego rodzaju lub kategorii (co najmniej ***) wydaną przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. 
zm.) wraz z postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
zezwalającym na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich. 

3.7.     Doba hotelowa trwa co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. 
Mając na uwadze potrzeby gości Zamawiającego, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (np. konieczność oczekiwania przez gościa na późny samolot) na żądanie 
Zamawiającego Wykonawca wydłuży dobę hotelową na czas odpowiadający uzasadnionym 
potrzebom gości Zamawiającego. Z tytułu wydłużenia doby hotelowej Wykonawcy nie 
przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Szczegółowe zasady wydłużania doby 
hotelowej zostały wskazane w projekcie umowy ramowej stanowiącym załącznik nr 6b do 
SIWZ. 

3.8.     Obiekt hotelarski zapewnia możliwość skorzystania z całodziennego wyżywienia  
w restauracji. 

3.9.     Obiekt hotelarski zapewnia darmowy dostęp do Internetu, przynajmniej w części wspólnej. 
3.10.  Zamawiający ma możliwość wykorzystania pokoi 2-osobowych dla jednej osoby w cenie 

pokoju 1-osobowego. 
3.11. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje każdej osobie 

zameldowanej w pokoju wykorzystywanym przez Zamawiającego posiłek w postaci 
śniadania; koszt śniadania będzie zawierał się w podanej cenie za nocleg. 

3.12. Wykonawca zapewnia, że posiłek, o którym mowa w pkt. 3.13. spełnia następujące 
wymagania: 
3.12.1. śniadania muszą być wydawane w godz. 8.00 do 12.30. lub w innym przedziale 

czasowym uzgodnionym  z Zamawiającym; 
3.12.2. śniadania muszą spełniać wymogi kategoryzacji wg wzoru wydanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla hoteli o kategorii ***; 
3.12.3. wykonawca w ramach śniadania, zapewnia posiłek w formie tzw. bufetu 

szwedzkiego, bez ograniczeń gramaturowych, w tym m.in.: pieczywo białe  
i ciemne, bułki i chleb, nabiał, wędliny, warzywa, owoce, płatki śniadaniowe, 
ciasto; w zakresie napojów: soki, woda, kawa z automatu, herbata. 

3.13. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji 
Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować 
rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy 
pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); wyznaczona osoba powinna być do 
dyspozycji Zamawiającego przez 24h; Wyznaczona osoba będzie również dostępna pod 
telefonem stacjonarnym lub komórkowym oraz e-mailem. 

3.14. Zamawiający przewiduje, że w każdym roku zamierza zarezerwować co najmniej 70 
pokoi hotelowych na sam czas trwania Festiwalu, z tym że dokładna ich liczba zostanie 
określona nie wcześniej niż na 10 dni przed rozpoczęciem Festiwalu oraz pojedyncze 
pokoje na dłuższe okresy; ze względu na specyfikę Festiwalu, liczba noclegów będzie 
ulegała zmianie również w ciągu trwania festiwalu; zmiana liczby noclegów nie wpłynie 
na koszt ceny jednostkowej pokoi w poszczególnych kategoriach.  
 

Podane dane o liczbie pokoi mają charakter informacyjny. Szczegółowe zapotrzebowanie 
Zamawiającego z podaniem m.in. liczby pokoi, liczby noclegów oraz rodzajów pokoi zostanie 
wskazane w zaproszeniu do składania ofert na zawarcie umowy (umów) wykonawczych. 
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Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie faktycznie 
wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa ramowa stanowiąca załącznik 
nr 6b do SIWZ.  
 
4. Dla części III:  usługi hotelarskie obejmujące nocleg wraz ze śniadaniem w hotelu o standardzie 

odpowiadającym co najmniej kategorii ** zgodnie z Rozporządzeniem, na terenie Bydgoszczy. 
 

4.1.     Miejsca noclegowe dla organizatorów i współorganizatorów. 
4.2.     Obiekt hotelarski powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków znajdujących 

się w jednym kompleksie budowlanym. 
4.3.     Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował tytułem prawnym do całego obiektu 

hotelarskiego na podstawie w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, użyczenia 
itp. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w sposób polegający na 
pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych, co wynika z uzasadnionych potrzeb 
Zamawiającego, w szczególności wynikającej ze specyfiki Festiwalu konieczności 
zapewnienia szybkiego i sprawnego dokonywania i anulowania rezerwacji oraz 
bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obiektem hotelarskim. W przypadku 
wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje tytułem prawnym do obiektu hotelarskiego 
Zamawiający może wezwać takiego wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub zażądać 
dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem prawnym. 

4.4. Obiekt hotelarski, w którym świadczona będzie usługa, będzie znajdował się w odległości 
nie większej niż 1 km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA w Bydgoszczy (odległość 
liczona wg danych z mapy: aplikacja Google Earth w obrębie ulic, który został wyznaczony 
na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod adresem 
www.earth.google.com lub http://maps.google.pl/; jest własnością, znakiem zastrzeżonym 
Firmy Google). 

4.5. Standard obiektu hotelarskiego powinien być nie mniejszy niż wyznaczony dla hoteli 
zaszeregowanych do kategorii **, zgodnie z Rozporządzeniem. 

4.6. Obiekt hotelarski jest zarejestrowany w Ewidencji Skategoryzowanych Obiektów 
Hotelarskich prowadzonej przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego albo 
Wykonawca posiada ważną promesę zaszeregowania prowadzonego obiektu hotelarskiego 
do odpowiedniego rodzaju lub kategorii (co najmniej **) wydaną przez Marszałka 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na podstawie art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t. jedn. Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 z późn. 
zm.) wraz z postanowieniem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
zezwalającym na rozpoczęcie świadczenia usług hotelarskich. 

4.7. Doba hotelowa trwa co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.  
4.8. Obiekt hotelarski zapewnia darmowy dostęp do Internetu w całym budynku, w każdym 

pokoju, który zostanie oddany do dyspozycji Zamawiającego. 
4.9. Zamawiający ma możliwość wykorzystania pokoi 2-osobowych dla jednej osoby w cenie 

pokoju 1-osobowego. 
4.10. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca gwarantuje każdej osobie 

zameldowanej w pokoju wykorzystywanym przez Zamawiającego posiłek w postaci 
śniadania; koszt śniadania będzie zawierał się w podanej cenie za nocleg. 

4.11. Wykonawca zapewnia, że posiłek, o którym mowa w pkt. 4.13. spełnia następujące 
wymagania: 
4.11.1. śniadania muszą być wydawane w godz. 8.00 do 12.30. lub w innym przedziale 

czasowym uzgodnionym  z Zamawiającym; 
4.11.2. śniadania muszą spełniać wymogi kategoryzacji wg wzoru wydanego przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla hoteli o kategorii **; 
4.11.3. wykonawca w ramach śniadania, zapewnia posiłek w formie tzw. bufetu 

szwedzkiego, bez ograniczeń gramaturowych, w tym m.in.: pieczywo białe  

http://www.earth.google.com/
http://maps.google.pl/
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i ciemne, bułki i chleb, nabiał i wędliny, warzywa, owoce płatki śniadaniowe, ciasto; 
w zakresie napojów: soki, woda, kawa, herbata. 

4.12. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji 
Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować 
rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy 
pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); wyznaczona osoba powinna być do 
dyspozycji Zamawiającego przez 24h; Wyznaczona osoba będzie również dostępna pod 
telefonem stacjonarnym lub komórkowym oraz e-mailem. 

4.13. Zamawiający dokona rezerwacji na czas obejmujący okres około tydzień przed 
rozpoczęciem Festiwalu i trwający do około tygodnia po jego zakończeniu. Zamawiający 
przewiduje, że w każdym roku zamierza zarezerwować co najmniej 14 pokoi hotelowych, 
z tym że dokładna ich liczba zostanie określona nie wcześniej niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem Festiwalu; ze względu na specyfikę Festiwalu, liczba noclegów będzie 
ulegała zmianie również w ciągu trwania festiwalu; zmiana liczby noclegów nie wpłynie 
na koszt ceny jednostkowej pokoi w poszczególnych kategoriach.  
 

Podane dane o liczbie pokoi mają charakter informacyjny. Szczegółowe zapotrzebowanie 
Zamawiającego z podaniem m.in. liczby pokoi, liczby noclegów oraz rodzajów pokoi zostanie 
wskazane w zaproszeniu do składania ofert na zawarcie umowy (umów) wykonawczych. 

 
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie faktycznie 
wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa ramowa stanowiąca załącznik 
nr 6c do SIWZ.  
 
5. Dla części IV: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (hostelu) na terenie 

Bydgoszczy. 
 

5.1. Miejsca noclegowe dla pozostałych pracowników i dla wolontariuszy. 
5.2. Obiekt hotelarski powinien stanowić odrębny budynek lub zespół budynków 

znajdujących się w jednym kompleksie budowlanym. 
5.3. Obiekt powinien spełniać co najmniej następujące wymagania: 

- dopuszczalne pokoje wieloosobowe 
- dysponować węzłem sanitarnym, dopuszczalny wspólny węzeł sanitarny 
- pokoje wyposażone co najmniej w: łóżko z pościelą, szafkę  nocną lub stolik, krzesła, 
  szafę na ubrania 
- dostęp do Internetu na terenie obiektu 

5.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował tytułem prawnym do całego obiektu 
hotelarskiego na podstawie w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, 
użyczenia itp. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w sposób 
polegający na pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych, co wynika  
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w szczególności wynikającej ze specyfiki 
Festiwalu konieczności zapewnienia szybkiego i sprawnego dokonywania i anulowania 
rezerwacji oraz bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obiektem 
hotelarskim. W przypadku wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje tytułem 
prawnym do obiektu hotelarskiego Zamawiający może wezwać takiego Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień lub zażądać dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem 
prawnym. 

5.5. Obiekt hotelarski, w którym świadczona będzie usługa znajdował się w odległości nie 
większej niż 1km (w linii prostej) od budynku Opera NOVA w Bydgoszczy (odległość 
liczona wg danych z mapy: aplikacja Google Earth w obrębie ulic, który został 
wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod 
adresem www.earth.google.com lub http://maps.google.pl/; jest własnością, znakiem 
zastrzeżonym Firmy Google). 

http://www.earth.google.com/
http://maps.google.pl/
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5.6. Doba hotelowa trwa co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego. 
5.7. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji 

Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować 
rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy 
pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); wyznaczona osoba powinna być do 
dyspozycji Zamawiającego przez 24h; Wyznaczona osoba będzie również dostępna pod 
telefonem stacjonarnym lub komórkowym oraz e-mailem. 

5.8. Zamawiający dokona rezerwacji na okres obejmujący czas trwania Festiwalu, czyli 8 
noclegów, jednak w pojedynczych przypadkach rezerwacja może obejmować okres od 
około tygodnia przed rozpoczęciem Festiwalu i do około tygodnia po jego zakończeniu. 
Zamawiający przewiduje, że w każdym roku zamierza zarezerwować co najmniej 37 
miejsc, z tym że dokładna ich liczba zostanie określona nie wcześniej niż na 14 dni przed 
rozpoczęciem Festiwalu. 
 

Podane dane o liczbie pokoi mają charakter informacyjny. Szczegółowe zapotrzebowanie 
Zamawiającego z podaniem m.in. liczby pokoi, liczby noclegów oraz rodzajów pokoi zostanie 
wskazane w zaproszeniu do składania ofert na zawarcie umowy (umów) wykonawczych. 
 
Ostateczne rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonane na podstawie faktycznie 
wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. Szczegóły określa umowa ramowa stanowiąca załącznik 
nr 6d do SIWZ.  
 
6. Dla części V: usługi hotelarskie obejmujące nocleg w obiekcie hotelarskim (apartamentach) na 

terenie Bydgoszczy. 
 

6.1. Miejsca noclegowe dla organizatorów Festiwalu w apartamentach mieszkalnych. 
6.2. Okres rezerwacji będzie rozpoczynał się około 7 dni przed oficjalnym rozpoczęciem 

festiwalu i trwał w pojedynczych przypadkach do 7 dni po jego zakończeniu. Podane 
dane o liczbie pokoi mają charakter informacyjny. Ostateczne rozliczenie zostanie 
dokonane na podstawie faktycznie wykorzystanych pokoi przez Zamawiającego. 
Szczegóły określa umowa ramowa stanowiąca załącznik nr 6e do SIWZ 

6.3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie zamówione apartamenty znajdowały się w jednym 
budynku. 

6.4. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował tytułem prawnym do wszystkich 
apartamentów na podstawie w szczególności prawa własności, najmu, dzierżawy, 
użyczenia itp. Tym samym Zamawiający nie dopuszcza świadczenia usług w sposób 
polegający na pośrednictwie w rezerwacji miejsc noclegowych, co wynika  
z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego, w szczególności wynikającej ze specyfiki 
Festiwalu konieczności zapewnienia szybkiego i sprawnego dokonywania i anulowania 
rezerwacji oraz bezpośredniego kontaktu z osobami zarządzającymi obiektem 
hotelarskim. W przypadku wątpliwości, czy dany Wykonawca dysponuje tytułem 
prawnym do obiektu hotelarskiego Zamawiający może wezwać takiego Wykonawcę do 
złożenia wyjaśnień lub zażądać dokumentu potwierdzającego dysponowanie tytułem 
prawnym. 

6.5. Apartamenty będą znajdowały się w odległości nie większej niż 1 km (w linii prostej) od 
budynku Opera NOVA w Bydgoszczy (odległość liczona wg danych z mapy: aplikacja 
Google Earth w obrębie ulic, który został wyznaczony na mapce stanowiącej załącznik nr 
2 do SIWZ. Aplikacja dostępna jest pod adresem www.earth.google.com lub 
http://maps.google.pl/; jest własnością, znakiem zastrzeżonym Firmy Google). 

6.6. Zamawiający wymaga, aby apartament spełniał następujące warunki: 
- powierzchnia pow. 30m2; 
- posiadał w pełni wyposażoną kuchnię (m.in. lodówka, piekarnik lub kuchenka  

mikrofalowa, czajnik, podstawowe naczynia i garnki, sztućce); 

http://www.earth.google.com/
http://maps.google.pl/


              SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Sprawa nr FT – ZP – 2/2014                                                                  

                                                                   

_________________________________________________________________________________________ 11 

- łazienkę (wanna/prysznic, zlew, toaleta); 
- na terenie budynku, w którym znajdują się apartamenty, powinien być do dyspozycji  

następujący sprzęt AGD: pralka, suszarka do włosów, żelazko, odkurzacz, ekspres do  
kawy. 

6.7. Doba hotelowa trwa co najmniej od godziny 14:00 do godziny 12:00 dnia następnego.  
6.8. Obiekt hotelarski zapewnia darmowy dostęp do Internetu w całym budynku, w każdym 

pokoju, który zostanie oddany do dyspozycji Zamawiającego. 
6.9. Do realizacji zamówienia Wykonawca wyznaczy co najmniej jedną osobę w recepcji 

Hotelu, z działu rezerwacji, która będzie mogła dokonywać, zmieniać i anulować 
rezerwacje zgodnie z życzeniem Zamawiającego, a także dokonywać zmian pomiędzy 
pokojami (zarządzić przeniesienie osób i rzeczy); wyznaczona osoba powinna być do 
dyspozycji Zamawiającego przez 24h; Wyznaczona osoba będzie również dostępna pod 
telefonem stacjonarnym lub komórkowym oraz e-mailem. 

6.10. Zamawiający przewiduje, że w każdym roku zamierza zarezerwować co najmniej 5 
apartamentów, z tym że dokładna ilość zostanie określona nie wcześniej niż na 14 dni 
przed rozpoczęciem Festiwalu; ze względu na specyfikę Festiwalu, liczba noclegów 
będzie ulegała zmianie również w ciągu trwania festiwalu; zmiana liczby noclegów nie 
wpłynie na koszt ceny jednostkowej pokoi w poszczególnych kategoriach.  

 
Kody CPV:  

55100000 - Usługi hotelarskie, 55110000 - Hotelarskie usługi noclegowe, 55120000 - Usługi 

hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji. 

 
 

V.  INFORMACJA O OFERTACH WARIANTOWYCH, CZĘŚCIOWYCH ORAZ ZAMÓWIENIACH 
UZUPEŁNIJĄCYCH 

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na części zamówienia wskazane w rozdziale 
IV. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na maksymalnie 2 części zamówienia. 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
3. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości do 50% 

wartości zamówienia podstawowego. 
 

 

VI.  TERMIN OBOWIĄZYWANIA UMOWY RAMOWEJ 

Termin obowiązywania umowy ramowej: 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

 

VII. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW ORAZ OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z 
WYKONAWCAMI 

1.   W postępowaniu dokumenty lub oświadczenia Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, 
za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.  

2. Strona, która otrzymuje dokumenty lub oświadczenia faksem lub drogą elektroniczną, jest 
zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub oświadczenie, do niezwłocznego 
potwierdzenia faktu ich otrzymania.  

 
3.    Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje Wykonawcy przekazują: 

 pisemnie, na adres: FUNDACJA TUMULT, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń z dopiskiem 
 „Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości, organizatorów, 
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współorganizatorów, pozostałych współpracowników oraz wolontariuszy Międzynarodowego 
Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage”, wskazując odpowiednią część 
zamówienia oraz z oznaczeniem „sprawa nr: FT – ZP – 2/2014”; 

 za pomocą faksu na nr: 48 56 652 21 97; 

 drogą elektroniczną na adres: aga@camerimage.pl. 
4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:  
 Agnieszka Swoińska e-mail: aga@camerimage.pl. 
5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. 
6. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu ofertowym nr faxu lub adres e-mail, na który 

Zamawiający będzie mógł kierować wszelką korespondencję w formie elektronicznej.  
W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający żąda, aby Wykonawca niezwłocznie po 
złożeniu oferty przekazał Zamawiającemu powyższą informację. W przypadku awarii faxu bądź 
zmiany adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie podać Zamawiającemu 
zastępczy nr faxu lub nowy adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować 
korespondencję w formie elektronicznej.  

7. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeniami  
i dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz 
pełnomocnictw. To samo dotyczy uzupełniania dokumentów dokonywanych w trybie art. 26 ust. 
3 ustawy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

VIII.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone  
w art. 22 ust. 1 Ustawy, tj:  

 
w zakresie części I zamówienia 
 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 
 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
 Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 
  
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

w zakresie części II zamówienia 
 

mailto:bartosz.zawacki@energa.pl
mailto:aga@camerimage.pl


              SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
Sprawa nr FT – ZP – 2/2014                                                                  

                                                                   

_________________________________________________________________________________________ 13 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.  
 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
     Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
 

w zakresie części III zamówienia 
 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.  
 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
      Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 
 
 

w zakresie części IV zamówienia 
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o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.  
 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
 Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  

wykonania zamówienia. 
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

 
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  
 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

w zakresie części V zamówienia 
 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.  

 
o posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia.  
 
 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
 Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny 

 
 

o dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  
wykonania zamówienia. 

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 

o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia.  

 
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie 
Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. 
 

Uwaga: jeśli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, zobowiązany jest 
wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu łącznie do wszystkich części, na które składa 
ofertę (ww. wymogi podlegają wówczas zsumowaniu). 
 
2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  
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z udziału w postępowaniu. 
 

3. Z uwagi na charakter zamówienia Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 
Ustawy. 
 

4. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
na podstawie analizy odpowiednich dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdz. IX na 
podstawie kryterium „spełnia” / „nie spełnia”. 
 

5. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takim przypadku stosunek prawny 
istniejący między Wykonawcą a podmiotem trzecim powinien gwarantować rzeczywisty dostęp 
wykonawcy do zasobów tego podmiotu. 

 
 

IX.  WYMAGANE DOKUMENTY   

1. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć wraz 
z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 
1 ustawy (zgodnie z załączonym wzorem załącznik nr 3 do SIWZ); 

 
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, na podstawie przesłanek,  

o których mowa w art. 24 Ustawy, Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: 
 

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik 
nr 4 do SIWZ); 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

c) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), 
albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (załącznik 5 do SIWZ). 

 
3. Informacje dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

a) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie 
dokumentów dotyczących każdego z Wykonawców są poświadczane za zgodność  
z oryginałem przez Wykonawcę, którego dokument dotyczy. 

b) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
oświadczenie w ust. 1. musi być złożone w taki sposób, aby wykazać, że warunki udziału  
w postępowaniu Wykonawcy spełniają łącznie (przez jednego lub kilku Wykonawców 
łącznie). 

c) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia 
lub dokumenty określone w ust. 2 pkt a)-c) muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego  
z tych Wykonawców.  

d) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są złożyć 
dokument potwierdzający ustanowienie przez nich pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy z Zamawiającym – 
podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów – w formie 
oryginału lub poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii.  

 
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt b) składa dokument lub dokumenty,  
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający 
odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

 
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je 
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 
pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub 
przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

 
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 
zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju,  
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie 
niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.  

 
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

Wykonawcę. 
 
8. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu 

jeśli złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

 
9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 
 
10. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa, wraz z ofertą należy złożyć dokument potwierdzający 

ustanowienie pełnomocnika – podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania 
mocodawcy - w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie za  zgodność z oryginałem kopii.  

 
 

X.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
 
 

XI.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni. 
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  
 

XII.  WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ 

 
1. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści 

SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 
określono to w art. 38 ust 1 Ustawy, przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że 
wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca 
dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim Wykonawcom, którym 
doręczono SIWZ oraz zamieści na swojej stronie internetowej. Zamawiający nie ujawni źródła 
zapytania.  

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do 
składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę Zamawiający przekaże 
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niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści na swojej stronie 
internetowej.  

4. Jeśli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  
w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym niezwłocznie zawiadomi 
wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz poinformuje o tym fakcie na swojej 
stronie internetowej.  

 
 

XIII. SPOSÓB PRZYGOTOWNIA OFERT 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy.  
4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w języku 

polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. na maszynie do pisania lub  
w postaci wydruku komputerowego).  

5. Zaleca się ułożyć dokumenty składające się na ofertę w następującej kolejności:  
a. formularz oferty (załącznik nr 1 do SIWZ); 
b. ewentualne pełnomocnictwa; 
c. inne wymagane w SIWZ. 

6. Zaleca się, by strony oferty zawierające jakąkolwiek treść były kolejno ponumerowane oraz 
były ze sobą trwale połączone.  

7. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane 
przez Wykonawcę; niespełnienie tego wymogu spowoduje ich nieuwzględnienie. 

8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu. 
9. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowane zgodnie  

z poniższym wzorem:  
 
 

wzór koperty 
Nazwa i adres 
Wykonawcy 

FUNDACJA TUMULT w Toruniu 
87-100 Toruń, Rynek Nowomiejski 28 

„Świadczenie usług hotelarskich na terenie Bydgoszczy dla gości 
Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage” 

Sprawa nr XXXXXXXXXX 
Nie otwierać przed dniem 31 lipca 2014r., godz. 10.30 

 
W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 
wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem 
otwarcia lub nie otwarcie jej w trakcie sesji otwarcia ofert. 

10. Złożone z ofertą materiały i dokumenty nie wymagane przez Zamawiającego, nie będą brane 
pod uwagę przy jej badaniu i ocenie (prosimy o ich nie załączanie).  

11. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej przez siebie ofercie lub ją wycofać, jeśli 
przed upływem terminu składania ofert złoży w kancelarii Zamawiającego pisemne 
powiadomienie z dodatkowym oznaczeniem opakowania: odpowiednio: „ZMIANA" lub 
„WYCOFANIE".  

12.     Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.  
 
 

XIV.  MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego Fundacja Tumult, Rynek Nowomiejski 28, 87-
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100 Toruń (sekretariat ogólny), do dnia 31 lipca 2014 r. do godz. 10.00. 
2. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 31 lipca 2014 r. o godz. 

10.30. 
3. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, Zamawiający prześle na wniosek 

Wykonawcy dane z otwarcia ofert.  
4. W przypadku złożenia przez Wykonawcę oferty z naruszeniem terminu wskazanego w ust. 1, 

Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci 
ofertę wykonawcy. 

 

XV.   SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Oferowaną cenę za realizację przedmiotu zamówienia (brutto) oraz składające się na nią cenę 
netto i kwotę podatku VAT należy podać w PLN Formularzu ofertowym wypełnionym zgodnie  
z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
zgodnie z zasadami rachunkowości, cyfrowo i słownie. Wykonawcy mający siedzibę poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podają tylko cenę netto.  

2. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania 
przedmiotu zamówienia, który szczegółowo określono w SIWZ. 

3. W zaoferowanej cenie realizacji przedmiotu zamówienia muszą być zawarte wszelkie podatki  
i inne zobowiązania podatkowe wynikające ze stosowania obowiązujących ustaw. 

 
 

XVI.  BADANIE I OCENA OFERT 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących 
treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą 
negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz z zastrzeżeniem pkt. 2 dokonywanie jakiejkolwiek 
zmiany. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 
2.1. oczywiste omyłki pisarskie, 
2.2. oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych  
2.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 
           zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego 
           oferta została poprawiona. 

3. W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę mającego siedzibę poza terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do 
ceny w niej przedstawionej należny podatek od towarów i usług. 

4. Stosownie do zapisów art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentów 
lub oświadczeń wymaganych od Wykonawcy określonych w części IX. To samo dotyczy 
dokumentów lub oświadczeń składanych przez inne podmioty, jeżeli Wykonawca polegał będzie 
na ich wiedzy i doświadczeniu, bądź też zdolnościach finansowych. Powyższe dotyczy również 
pełnomocnictw.  

 

XVII.  KRYTERIA OCENY OFERT 

1. Zamawiający dokona oceny ofert złożonych, które nie podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 
ust. 1 Ustawy.  

 

2. Oferty będą oceniane wedle następujących zasad: 
Kryteria oceny ofert: 

 cena brutto oferty – 100% 
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Każda z ofert będzie oceniana wg powyższych kryteriów zgodnie ze wzorem: 

 

               najniższa cena brutto 
     Pc =  ——————————————  x 100 pkt 

     cena brutto badanej oferty 

 

Pc – oznacza liczbę punktów przyznanych ofercie 

 

3. Zamawiający ogranicza możliwość zawarcia umowy ramowej do maksymalnie 5 (pięciu) 

wykonawców na każdą część zamówienia. W przypadku, gdy na daną część zamówienia oferty 

złoży więcej niż 5 wykonawców, do zawarcia umowy ramowej zaproszonych zostanie wyłącznie 5 

wykonawców, którzy uzyskają największą liczbę punktów zgodnie z ww. kryteriami. 

4. Kryteria oceny ofert na zawarcie umów wykonawczych zostały określone we wzorach umów 

      ramowych stanowiących załączniki nr 6a-6e do SIWZ. 
 

XVIII.  INFORMACJA O AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  
 

XIX.   INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE  PO WYBORZE   
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY  

1. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert zawiadomi Wykonawców, którzy 
złożyli oferty o:  
1.1.   wyborze ofert Wykonawców, z którymi zostanie zawarta umowa ramowa podając nazwę 

  (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawców, 
  których ofertę wybrano, uzasadnienie ich wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska,  
  siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także  
  punktację przyznaną ofertom.  

1.2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 
1.3.  Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne 

 i prawne.  
1.4.  terminie, po którego upływie umowa ramowa może być zawarta. 

 
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których 

mowa w pkt 1.1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej 
siedzibie. 

3. Zamawiający może zawrzeć umowę ramową niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszych ofert. 
4. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania 
ich powtórnej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.  

5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana 
za najkorzystniejszą, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy złożenia umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 

XX.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  
 

XXI.  INFORMACJA O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

1. Zamawiający zawrze umowę ramową na warunkach określonych w projektach umowy ramowej, 
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których treść stanowi: 
a) Dla Części I zamówienia – załącznik nr 6a do SIWZ 
b) Dla Części II zamówienia – załącznik nr 6b do SIWZ 
c) Dla Części III zamówienia – załącznik nr 6c do SIWZ 
d) Dla Części IV zamówienia – załącznik nr 6d do SIWZ  
e) Dla Części V zamówienia – załącznik nr 6e do SIWZ 
 

 

XXII. PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. 
2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu oferty części zamówienia, których 

wykonanie powierzy podwykonawcom. 
 

XXIII.  POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU 
POSTĘPOWANIA 

1. Wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej określone dziale VI ustawy. 
2. Wykonawca może w terminie 5 dni od otrzymania informacji o czynności lub zaniechaniu 

Zamawiającego niezgodnym z przepisami ustawy, poinformować zamawiającego o niezgodnej 
z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on 
zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji, Zamawiający może powtórzyć 
czynność albo dokonać czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób 
przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

 

XXIV.  ZAŁĄCZNIKI 

 
Załączniki do SIWZ, które stanowią jej integralną cześć:  
 
Załącznik nr 1  - Formularz oferty;  
Załącznik nr 2 - Mapka fragmentu Bydgoszczy z aplikacji Gogle earth z zaznaczonym 

    obszarem do 1km, do 2km oraz do 3km od Opery NOVA 
Załącznik nr 3  - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; 
Załącznik nr 5 - Informacja dot. grupy kapitałowej 
Załączniki nr 6a-6d  - Projekty umów ramowych wraz z załącznikami.  

 
W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowanie 
mają przepisy ustawy. 

 


