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*w zależności od treści złożonej oferty

Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej dla Narodowego 

Centrum Nauki, w związku z organizacją Dni NCN 2018, które odbędą się w Gdańsku w dn. 

09 – 10 maja 2018 r. 

2. Hotel musi znajdować się w Gdańsku i posiadać przynajmniej jedno bezpośrednie 
połączenie środkami komunikacji publicznej z jednym z przystanków tramwajowych: 
„Politechnika”, ,,Mieszewskiego”, ,,Opera Bałtycka”, autobusowych ,,Matejki”, ,,Siedlicka” 
lub kolei SKM ,,Gdańsk Politechnika”. Z zastrzeżeniem, że odległość między hotelem, a 
przystankiem tramwajowym/autobusowym/kolei SKM, który ma przynajmniej jedno 
bezpośrednie połączenie z wyżej wymienionymi przystankami nie jest większa niż 500 
metrów.

3. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części z możliwością składania ofert 

częściowych:

a) Część 1 – świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w hotelu o standardzie minimum 

trzygwiazdkowym w wymiarze maksymalnie 200 rezerwacji.

b) Część 2 - świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w hotelu o standardzie minimum 

czterogwiazdkowym w wymiarze maksymalnie 65 rezerwacji

4. Zamówienie będzie realizowane w dniach 07 - 11 maja 2018 r. na terenie Gdańska i obejmuje w  

szczególności:

- Część 1
a) świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w hotelu o standardzie minimum 

trzygwiazdkowym w wymiarze maksymalnie 200 rezerwacji (noclegów) w terminie od 07 do 

11 maja 2018 r. 

b) Zamawiający szacuje następującą liczbę osób w poszczególnych dobach (liczba rezerwacji 

w dobie): 

 07/08.05.2018 – dla ok. 30 rezerwacji (ok. 15 pokoi dwuosobowych) 

 08/09.05.2018 – dla ok. 60 rezerwacji (ok. 30 pokoi dwuosobowych )

 09/10.05.2018 – dla ok. 60 rezerwacji (ok. 30 pokoi dwuosobowych)

 10/11.05.2018 – dla ok. 50 rezerwacji (ok. 25 pokoi dwuosobowych )

- Część 2
a) świadczenie hotelarskiej usługi noclegowej w wymiarze maksymalnie 65 rezerwacji (noclegów) 

w terminie od 08 do 11 maja 2018 r.

b) Zamawiający szacuje następującą liczbę osób w poszczególnych dobach w pokojach jedno lub 

dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania:

 08/09.05.2018 r. – dla ok. 20 rezerwacji (20 pokoi jedno lub dwuosobowych 

do pojedynczego wykorzystania)
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 09/10/05.2018 r. – dla ok. 25 rezerwacji (25 pokoi jedno lub dwuosobowych 

do pojedynczego wykorzystania)

 10/11/05.2018 r. – dla ok. 20 rezerwacji (20 pokoi jedno lub dwuosobowych 

do pojedynczego wykorzystania)

5. Zamawiający zastrzega, że podana liczba osób w poszczególnych dobach jest szacunkowa. 

Faktyczna liczba osób, która będzie korzystała z noclegu w ww. dobach może ulec zmianie w 

stosunku do liczby określonej w pkt 3 lit. a) dla części I oraz pkt 3 lit b) dla części II, jednak nie 

przekraczając maksymalnej szacunkowej liczby rezerwacji w części 1 (200) oraz w części 2 (65) 

bez prawa Wykonawcy do odszkodowania z tytułu zmian. 

6. Zamawiający na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług przekaże Wykonawcy drogą 

elektroniczną zlecenie określające dokładną liczbę noclegów, ich terminy oraz listę osobową 

gości. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość anulowania 5/10%* liczby rezerwacji bez konieczności 

ponoszenia kosztów anulowania, jeśli o powyższej zmianie zawiadomi Wykonawcę (e-mailem) 

najpóźniej do dnia 04.05.2018 r. 

8. Hotelarska usługa noclegowa powinna spełniać następujące warunki: 

 W części 1:
a) zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych do podwójnego wykorzystania,

b) wszystkie pokoje muszą posiadać łazienki z pełnymi węzłami sanitarnymi,

c) pokoje muszą być wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu. 

 W części 2:

a) Zakwaterowanie w pokojach jedno lub dwuosobowych do pojedynczego wykorzystania z 

zastrzeżeniem, że cena noclegu w pokoju jednoosobowym musi być równa cenie noclegu w pokoju 

dwuosobowym do pojedynczego wykorzystania,

b) wszystkie pokoje muszą posiadać łazienki z pełnymi węzłami sanitarnymi,

c) pokoje muszą być wyposażone w bezpłatny dostęp do Internetu. 

9. W przypadku osób korzystających z hotelarskich usług noclegowych przez dwa lub więcej 

kolejnych dni, Wykonawca zapewni możliwość ich zakwaterowania w jednym i tym samym pokoju.

10. Wykonawca musi zapewnić śniadanie wliczone w cenę noclegu serwowane w tym samym hotelu, 

w którym będą świadczone usługi w formie bufetu samoobsługowego dla wszystkich gości 

Zamawiającego korzystających z noclegu.

11. Zamawiający nie będzie pokrywał dodatkowych kosztów (oprócz noclegu ze śniadaniem) 

poniesionych przez gości Zamawiającego, dla których została dokonana rezerwacja. Wszelkie 

dodatkowe należności (jak np. opłata za nocleg współmałżonki/ka, przedłużenie pobytu, opłata za 

parking i inne) obsługa hotelu winna uregulować indywidualnie z gościem korzystającym z  

dodatkowych usług.
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12. Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

pozwalające na realizację zamówienia, a także musi posiadać wiedzę i doświadczenie 

pozwalające na realizację zamówienia. 

13. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, 

w tym przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów 

wycieczek i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r, poz. 1553 ze zm.) oraz 

rozporządzenia 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  2017 r., 

poz. 2166), jak również, że przy przetwarzaniu danych osobowych otrzymanych w związku z 

realizacją umowy nie naruszy przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 922 ze zm.).
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