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Załącznik nr 5 do SIWZ

 
OPIS HOTELU W KTÓRYM MAJĄ BYĆ ŚWIADCZONE USŁUGI

1. Nazwa hotelu, w którym będą świadczone 
usługi

2. Dokładny adres hotelu

3.

Standard hotelu 
(kategoryzacja obiektów hotelarskich uzyskana zgodnie z 
wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i 
Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów 
hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. nr 22, poz. 169, z 
późn. zm.)  

 .........................(liczbowo)

............................(słownie)

4.
Liczba pokoi jednoosobowych oraz 
dwuosobowych do pojedynczego 
wykorzystania o powierzchni min. 17 m2

..........................pokoi jednoosobowych

............................pokoi dwuosobowych 
do pojedynczego wykorzystania

5.
Wyposażenie pokoi: łazienka, klimatyzacja, 
czajnik elektryczny, lodówka, telefon, TV, 
bezpłatny dostęp do Internetu

TAK/NIE*

6.

Pokoje przystosowane do pracy biznesowej 
(tj. wyposażone w biurko lub stół do pracy, odpowiednie 
oświetlenie miejsca pracy, możliwość podłączenia 
komputera osobistego bezpośrednio w pokoju)

TAK/NIE*

7. Lokalizacja we wskazanym w SOPZ obszarze TAK/NIE*

9.
Bezpośrednie połączenie środkami komunikacji 
publicznej z Dworcem Głównym PKP

TAK/NIE*

……………………… nr linii 
autobusowej/tramwajowej

10. Podstawa dysponowania zasobem 1) zasób własny
2) zasób innych podmiotów *

Wykonawca może polegać na zasobie innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 
łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 

* zakreślić właściwe

Pieczęć firmowa Wykonawcy
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Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (przykładowy wzór 
zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów 
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący 
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, wymaga, aby 
dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego wskazywał:

a) jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu przez Wykonawcę przy 

wykonywaniu zamówienia,
c) jaki jest charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem,
d) jaki jest zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Miejscowość .................................................. dnia ........................................... 

........................................................................
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
lub Pełnomocnika Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia)
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