Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów
lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie zagraniczne i krajowe dla pracowników
IChO PAN w Warszawie
1. Informacje wprowadzające
1.1 Dane Zamawiającego: Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk
NIP: 525-000-89-33
REGON: 000325848
Dokładny adres do korespondencji: ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa
Faks do korespondencji w sprawie Zamówienia: 22 632-66-81
E-mail do korespondencji w sprawie Zamówienia: przetargi@icho.edu.pl
Znak Postępowania: ZP-2402-1/16
Strona, na której znajduje się SIWZ:
http://www.icho.edu.pl/PL/Przetargi/Przetargi_new.htm
1.2 Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:
1.2.1 „Instytut”, „IChO PAN” lub „Zamawiający” – Instytut Chemii Organicznej PAN.
1.2.2 „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie
niniejszej Specyfikacji.
1.2.3 „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
1.2.4 „Ustawa” lub „Pzp” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych.
1.2.5 „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego
przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ.
1.2.6 „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę
na wykonanie Zamówienia lub zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie
wykonania Zamówienia.
1.3 W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo do zmiany treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym
czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia
takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie
Zamawiającego, oraz przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od
Zamawiającego Specyfikację i będzie dla nich wiążąca.
2. Tryb udzielenia Zamówienia:
2.1. Postępowanie o udzielenie Zamówienia prowadzone jest w trybie Przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z dnia 29 listopada
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2007 z późniejszymi zmianami), przepisów wykonawczych wydanych na jej
podstawie oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

3. Opis przedmiotu Zamówienia:
3.1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów
lotniczych i kolejowych związanych z realizacją krajowych oraz zagranicznych
podróży służbowych pracowników Instytutu Chemii Organicznej PAN, zgodnie z
warunkami zawartymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
zwanej dalej SIWZ.
3.2. Bilety, o których mowa powyżej mają być dostarczane do siedziby Zamawiającego
na adres: 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52, budynek administracyjny, pok. 26.
3.3. Określenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
kod:
63512000-1; nazwa: sprzedaż biletów podróżnych oraz usługi wycieczkowe.
3.4. Zamawiający określa szacunkową wartość zakupu biletów na kwotę ok. 220 000
zł netto. Zamawiający przewiduje dostawę biletów kolejowych/lotniczych w
stosunku 30%/70%.
3.5. Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) rezerwacji połączeń lotniczych i sprzedaży biletów lotniczych oraz kolejowych,
przedstawiając różne warianty połączenia, z uwzględnieniem bezkolizyjnej relacji
połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeń na danej trasie, oraz z
uwzględnianiem najkorzystniejszych cen i promocji, w tym najniższych z
dostępnych taryf publikowanych i stawek negocjowanych oraz stawek
promocyjnych, w klasach wymaganych przez Zamawiającego, a w przypadku
biletów lotniczych także w klasie przewoźników tzw. Tanie Linie Lotnicze.
Wykonawca zobowiązany jest wybierać bilety na połączenia lotnicze i kolejowe
kierując się zasadą najniższej ceny biletów na te połączenia dostępnych w danych
terminach na danej trasie z zachowaniem uczciwości handlowej;
b) sprzedaży biletów z uwzględnieniem promocji obowiązujących w dniu
wystawienia biletu oraz oferowanego upustu (dotyczy biletów kolejowych na
przewozy zagraniczne), a w przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości
zakupu biletów po cenach niższych niż oferowane przez Wykonawcę - do
sprzedaży po tych korzystniejszych cenach;
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c) podawaniu, co najmniej dwóch, optymalnych dla Zamawiającego, propozycji
połączeń lotniczych na jedno zapytanie Zamawiającego;
d) stosowaniu minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem
wymaganego standardu podróży;
e) bezpłatnym dostarczaniu, na koszt i ryzyko Wykonawcy, biletów lotniczych i
kolejowych pocztą elektroniczną bądź w miejsce wskazane przez Zamawiającego,
co najmniej na jeden dzień, a po porozumieniu Stron w terminie krótszym, przed
planowanym rozpoczęciem podróży;
f) regulowania należności z tytułu zapewnienia biletów oraz z tytułu wszelkich
kosztów związanych z przewozem lotniczym lub kolejowym, w tym z tytułu opłat
lotniskowych ze środków własnych;
g) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin wylotów, przylotów,
odjazdów i przyjazdów dotyczących zamówionych biletów;
h) obsługi, w przypadku ewentualnych reklamacji składanych do przewoźnika, w
zakresie usług objętych zamówieniem;
i) wyznaczenia pracowników i linii telefonicznych dla kontaktów z pracownikami
Zamawiającego;
j) sporządzania na życzenie Zamawiającego miesięcznych raportów z wystawionych
przez Wykonawcę faktur za bilety;
k) zwrotu biletu w przypadku odwołania wyjazdu, zwrotu części kosztów
poniesionych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy;
zwrot tych kosztów powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty
zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej.
3.6. Zobowiązania i zastrzeżenia Zamawiającego:
a) Zamawiający zastrzega, iż wylot oraz powrót może następować w każdym dniu
tygodnia, w terminie podanym w zleceniu zamówienia, z uwzględnieniem
obowiązującego na danej trasie rozkładu lotów;
b) Zamawiający dokonywać będzie zlecenia zamówienia telefonicznie lub faksem, w
terminie nie krótszym niż 72 godz. przed planowanym terminem podróży;
c) Zamawiający wymaga, aby bilety lotnicze były dostarczane łącznie z fakturą
zgodnie z terminem podanym w zleceniu na zakup biletów, a jeśli sytuacja będzie
tego wymagała w krótszym czasie;
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d) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dostosowania ilości kupowanych biletów
do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego (tzn. zmniejszenia lub zwiększenia ich
liczby), w ramach przeznaczonych na ten cel środków finansowych.
3.7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

4. Termin wykonania zamówienia:
Umowa obowiązywać będzie przez 12 miesięcy: od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca
2017 roku.

5. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy oraz opis
sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
5.1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
a)

posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b)

posiadania wiedzy i doświadczenia;

c)

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia;

d)

sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5.2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią Wykonawcy, którzy wykonali w
ciągu 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usługi rezerwacji, sprzedaży i
dostarczeniu biletów lotniczych/kolejowych, każda o wartości nie mniejszej niż
100.000,- zł (sukcesywnie bądź jednorazowo).
5.3. Zamawiający nie opisuje i nie wyznacza szczegółowych pozostałych warunków
udziału w postępowaniu. Zostaną one uznane za spełnione na podstawie złożonego
oświadczenia z Art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie z treścią formularza stanowiącego
załącznik Nr 2 do SIWZ.
5.4. Ocena spełnienia warunków przez Wykonawców zostanie dokonana wg formuły
„Spełnia – nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach dołączonych do oferty. Z treści załączonych dokumentów
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i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnia wyżej
wymienione warunki.

6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
6.1.Wykonawcy, dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, winni
złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy na
formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 2 do SIWZ;
b) wykaz głównych usług określonych w pkt. 5.2. SIWZ wykonanych w ciągu 3 lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy-w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów,
czy te usługi zostały wykonane należycie, zgodnie z treścią załącznika Nr 4.
6.2. Wykonawcy w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, winni
złożyć wraz z ofertą:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu
zgodnym z treścią załącznika Nr 3 do SIWZ;
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, 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;
6.2.1 Wykonawcy wraz z ofertą, zobowiązani są złożyć 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 nie należą do grupy kapitałowej, zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ.
6.3. Inne dokumenty wymagane przy składaniu oferty:
a) pełnomocnictwo (oryginał lub kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność
z oryginałem) do podpisania oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby
upoważnione do tych czynności dokumentem rejestracyjnym, bądź jeśli
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego i
ustanowili pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.
6.4. Wykonawca na podstawie art. 26 ust. 2b Ustawy może polegać na wiedzy i
doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest
udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do
realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
Jeśli z dokumentu wynikać będzie, iż podmioty te będą brały czynny udział w
realizacji części Zamówienia, Zamawiający żąda dodatkowo od Wykonawcy
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
6.2.
Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na podstawie art. 26 ust. 2b
Ustawy, zgodnie z art. 26 ust. 2e Ustawy odpowiada solidarnie z Wykonawcą za
szkodę Zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że
za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
6.5. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 Ustawy mają miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w
odniesieniu

do

nich

zaświadczenie

właściwego

organu

sądowego

lub

administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w
miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6.6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 6.2.b,
Wykonawca składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibą lub miejsce
zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby, lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższego dokumentu, zastępuje się
go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6.7. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6.8. Dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6 Wykonawca składa w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz w celu
potwierdzenia barku podstaw do wykluczenia z postępowania.
Brak któregokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów lub przedstawienie ich
w niewłaściwej formie (np.: niepoświadczone przez Wykonawcę za zgodność
z oryginałem kopie dokumentów) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego
postępowania, z zastrzeżeniem postanowień art. 26 ust. 3 Ustawy.

7. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z Wykonawcami:
7.1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, bądź za pośrednictwem
faxu bądź drogą elektroniczną.
7.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują jakiekolwiek dokumenty za pomocą
faxu lub poczty elektronicznej to każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie
potwierdza fakt ich otrzymania.
7.3. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę,
Zamawiający domniema, iż pismo wysłane na nr faksu lub adres e-mail podany przez
Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z treścią
pisma i uznaje je za złożone w terminie.
7.4.Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w celu wyjaśnienia treści
SIWZ jest:
Katarzyna Piskorek e-mail: przetargi@icho.edu.pl
numer fax Zamawiającego: (22) 632-66-81
7.5. Wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane
będą z zachowaniem zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych
(art.38).
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7.6. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich Wykonawców.

8. Wyjaśnienia oraz uzupełnienia i zmiany dotyczące SIWZ
8.1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed
upływem terminu składania ofert (pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa
połowa wyznaczonego terminu składania ofert).
8.2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem Zamawiający przekazuje Wykonawcom,
którym przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz udostępni na stronie
internetowej www.icho.edu.pl.
8.3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania
ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje
niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniona na stronie zamieszcza ją także na stronie:
www.icho.edu.pl.
8.4. Jeżeli zmiana treści SIWZ będzie prowadzić do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu, Zamawiający przekazuje ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych.
8.5. Każda modyfikacja będzie stanowić treść SIWZ.
8.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o
zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach,
Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców,
którym przekazano SIWZ, oraz na stronie internetowej: www.icho.edu.pl.

9. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani zabezpieczenia należytego
wykonania umowy.

10. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowania ofert:
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IChO PAN w Warszawie
a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
b) Oferta winna być sporządzona zgodnie z treścią „Formularza oferty” i dodatkowo
powinna zawierać:
•

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie
wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których
pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie
ubiegają się o przedmiotowe Zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie Zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy o Zamówienie publiczne
– stosowne pełnomocnictwo, winno być załączone do oferty;

•

Dokumenty wymagane postanowieniami pkt. 6. SIWZ. W przypadku gdy
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o przedmiotowe Zamówienie, dokumenty i
oświadczenia wymienione w punkcie 6.1. SIWZ składają wspólnie, natomiast
dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. 6.2. SIWZ składają każdy osobno;

c) Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory
w formie załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi
wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.
d) Oferta winna być sporządzona w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania
lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w sposób zapewniający
pełną czytelność jej treści.
e) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę (w przypadku oferty wspólnej
przez pełnomocnika). Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia,
dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę.
f) Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zawierające jakąkolwiek treść winny
być kolejno ponumerowane oraz ze sobą trwale połączone w sposób
uniemożliwiający ich zdekompletowanie.
g) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej
nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy i zaadresowanej do Zamawiającego na adres:
Instytut Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka 44/52, 01-224 Warszawa.
Koperta powinna zawierać wyraźne oznaczenie:
„Oferta na dostawę biletów. Nie otwierać przed dniem 30 marca 2016 r. godz.
1000”
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h) Niespełnienie wymagań określonych w pkt. e – g nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty, lecz wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć
z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
i) Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może wprowadzić zmiany do
złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie.
Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak oferta,
a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ”ZMIANA”.

12. Miejsce i termin składania ofert oraz otwarcia ofert:
a)

Oferta winna być złożona w Instytucie Chemii Organicznej PAN, ul. Kasprzaka
44/52, 01-224 Warszawa, w pokoju 33 w terminie do dnia 30 marca 2016 r. do
godziny 930.

b) Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie
niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
c)

Oferty zostaną otwarte w Instytucie Chemii Organicznej PAN , ul. Kasprzaka
44/52, w budynku administracyjnym w pokoju 33, w dniu 30 marca 2016 r. o
godzinie 1000.

13. Opis sposobu obliczania ceny oferty:
a)

Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i określenia w
nim:
- ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego do
krajów europejskich, do innych krajów oraz na terenie Polski jak również
biletu kolejowego
- ceny brutto oferty uwzględniającej szacunkowy koszt biletów, który
Zamawiający zamierza zakupić w trakcie trwania umowy powiększony o
wartość opłaty transakcyjnej (obliczonej według podanego wzoru)
- wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego na przewozy
zagraniczne, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży
biletu.
Wykonawca nie może samodzielnie zmienić i wprowadzać dodatkowych pozycji do
formularza oferty.
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b) Cena opłaty transakcyjnej pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania
umowy i nie zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani innych czynników.
c)

Cena opłaty transakcyjnej musi być podana w polskich złotych, cyfrowo i słownie
oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena opłaty
transakcyjnej musi być wyższa niż 0 zł.

d) Cena opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu winna obejmować
wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w szczególności: rezerwację,
wystawienie i sprzedaż biletów (nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy
przewoźnika) wraz z ich dostarczeniem do siedziby zamawiającego lub w miejsca
wskazane przez zamawiającego na terenie Warszawy, przypominanie o
zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie wariantów, zorganizowanie
i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnych z
wymaganiami określonymi w SIWZ, przy zastosowaniu podatku od towarów i
usług (VAT), zgodnie z obowiązującymi przepisami.
e)

Wysokość upustu od ceny biletu kolejowego zagranicznego jest stała, niezależnie
od klasy przejazdu oraz innych czynników.

f)

Niedopuszczalne jest doliczanie przez Wykonawcę jakichkolwiek innych opłat
(manipulacyjnych itp.) poza opłatami transakcyjnymi wymienionymi w ofercie.

g) Rozliczenia między stronami prowadzone będą w złotych polskich.

14. Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej:
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty decydować będą następujące
kryteria:
a) cena oferty

90%

b) wysokość upustu określonego w % od ceny biletu kolejowego na przewozy
zagraniczne przewoźnika

10%

Ad a) Do obliczenia ceny oferty zostanie zastosowany następujący wzór:
X= 230.000,- + (30A+30B+10C+30D)
Gdzie:
X- cena danej oferty
230.000,- szacunkowy koszt brutto biletów, które Zamawiający zamierza kupić w
trakcie trwania umowy
A- cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego do krajów europejskich
12
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B- cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego międzynarodowego
C- cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego krajowego
D- cena opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu kolejowego
(wartości liczbowe przyjęte do wzoru odzwierciedlają rozkład procentowy
kupowanych biletów w ciągu roku przez Zamawiającego)
Wykonawca, który zaoferuje najniższą cenę otrzyma 90 pkt. Każdy następny otrzyma
liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
C = 90 * (cena najniższa/cena danej oferty)
Ad b) Wykonawca, który zaoferuje największy upust otrzyma 10 pkt. Każdy następny
otrzyma liczbę punktów obliczoną zgodnie ze wzorem:
U= 10 * (wysokość upustu ocenianej oferty/najwyższy upust spośród upustów w
złożonych ofertach)
Uwaga! Wykonawca, który nie zaoferuje żadnego upustu otrzyma 0 pkt. Wartość 0
nie będzie podstawiana do wzoru.
Punktacja będzie podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna,
możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących

treści

złożonej

oferty.

Wykonawca

będzie

zobowiązany

do

przedstawienia pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
Zamawiający poprawi omyłki na podstawie art. 87 ust 2. Ustawy. O poprawieniu
omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawców, których oferty zostały poprawione.
Zamawiający udzieli Zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ oraz zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.

15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
Jeżeli jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta Wykonawców, wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający żąda
dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, przed dniem
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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16. Istotne dla stron postanowienia umowy:
Zawarte są w załączniku nr 6.

17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
17.1. Informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo
zamówień publicznych w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”.

18. Warunki Płatności
18.1. Zamawiający dokona płatności na rzecz wybranego Wykonawcy, każdorazowo po
zrealizowaniu przez niego cząstkowego zamówienia. Termin realizacji płatności – w
ciągu 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo sporządzonej faktury
VAT.

19. Inne
W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu
cywilnego.

Załączniki:
Zał. Nr 1 – Formularz oferty
Zał. Nr 2 – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Zał. Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
Zał. Nr 4 – Wykaz usług
Zał. Nr 5 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej
Zał. Nr 6 – Wzór umowy
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