
Warszawa, dnia 13 kwietnia 201] r.

Znak sprawy : ZAMPUB/PRZETARG l 2017 l 0 4

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1.Informacie ogólne.
Tryb zullowienia: przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone jest
w procedurzę, o której mowa w aft. 24 aa. ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający najpierw dokona
oceny ofbrt, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako
najkorzystnlejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Nazwa zamówienia: świadczenie tlsłtlg w zakresie rezetwacji, zakupu i dostarczenia biletów
na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Centrum Sztuki Współczesnej Zamęk
Ujazdowski.
Zamaw iaj ąc y : C e ntrum S ztuki Współcze s nej Zunek Uj azdowski.
Adres zamawiającego: ul. Jazdow 2, 00-467 Warszawa; Podstawa prawna: ustawa z dnia
29 stycznta 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U, z 2015 T. poz.2164,
z późn. zm.) dalej zwana ,,pzp".

2. Opis przedmiotu zamówienia.
2.1. W ramach przedmiotu Zamowięnia wykonawca zobowiązany będzię w szczególności do:

1) rezerwacji i sprzedazy biletow lotniczych (w klasach zleconych przez Zamawiającego,
m.in. ekonomicznej i biznes na trasach krajowych, europejskich i reszty świata);

2) dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie póżniej niż w ciągu 24 godzin przed terminem
planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów);

3) dostarczenie w sytuacji nagłej biletu do siedziby Zamawialącego nie później niż w
ciągu 2 godzin przez sytuację nagłą należy rozumieć stan pilnego zapotzebowania
Zamawtającego na zakup biletów, występujący nie częściej niż 12 razy w roku, o

ktorym Wykonawc abędzie informowany telefoni cznie1'

4) umożliwięnia Zamawiającemu w sytuacjach nagłych dokonywanta rezerwacji za
pośrednictwem całodobowego numeru dyżurnego;

5) przypominania o zbltżających się terminach wykupu biletow przy dokonanych
wcześniej rezerwacjach;

6) przedstawienia Zamawiającemu rożnych wariantów połączeń z uwzględnieniem
najkorzystniejszej dostępnej taryty przewoźnika i promocji, długości ttas oraz czasu
podroży;'

7) zmlanylprzepisania na bilecie nazwiska wskazanego przęz Zamawiającego oraz
ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu lub przejazdu zgodnie z zasadamt
określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacj a dotyczy;

8) dokonyrvania anulacji rezerwacji bez ponoszenia przez Zamawiającego żadnych
kosztów na rzęcz wykonawcy;



9) zorganizowania i zapewnienia kompleksowej realtzacjt przedmiotu Zamowięnia
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju
opłat - np. lotniskowych, podatków itp.);

I))Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów oferowanych przez

wykonawcę z cenami biletów otbrowanychprzez inne biura llb przez przewoźników w
sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet. Jęże|i w wyniku weryfikacji okaze się,

ze oferowana przęz wykonawcę cena biletu jest wyzsza o ponad I0oń od najntższej

oferowanej na rynku, wykonawca zobowiązuje się do sprzedazy biletu po cenie nie

v,ryższej niż II)Yo najniższej ceny oferowanej przez inny podmiot;

W okresie trwania umowy Zamawiający planuje zręalizować około 130 przelotów krajowych
i zagranicznych. Około 45oń przelotów odbędzie się na trasach europejskich, a pozostałę 55oń

na trasaclr krajowycli i pozaeuropejskich. Zanawiający przewiduje iz ok. 99% plzelotów
obywać się będzie w klasie ekonomicznej; Powyzsza ilość lotów i wyliczenia mogą ulec

zmianie i są jedynie wartością orientacyjną podaną d|a należytego oszacowania ceny oferty.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca na|eżał do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Transportu lotniczego (IATA) lub posiadał akredYację IATA uprawniającą do usługi w
zakresie agencj i sprzedaży pasażerskiej IATA;

2.2. Kod CPV:
63500000-4 usługi biur podrózy, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej

63512000-1 usługi sprzedaży biletów podróznych i pakietow wycieczkowych
2.3. Oferly częściowe. Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych: Nie.
2.4. Oferty wariantowe. Czy dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie.
2.5. Zamowtęnia uzupełniające. Zamawiający nię przewiduje mozliwości udzielenia
zamówień uzupełniaj ących.

3. Podwykonawcy.
W przypadku gdy wykonawca pTzy realtzacji przedmiotu umowy będzie korzystał z pomocy

podwykonawców wówczas zobowtązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia,

które powierzy im do wykonania oraz wskazania ich firm.

4. Terminy realizacii zamówienia
Tęrtnin realtzacji usługi - 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczęrpania kwoty,

ktor ą zamawi aj ąc y zamtęt zał pr zę znac zyć na s tlnan s o wani e z am ó wi e ni a.

5. Informacie doĘczące warunków składania ofert.
5.1. Niniejsza specyfikacla oraz wszystkie dokumenty do niej dołączone mogą byc lżlĄe
jedynie w celu sporządzenia oferty.

5,2. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z Wmaganiami określonymi w niniejszej

specyfikacji.
5.3. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożentęm ofety.



5.4. Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia mozna otrzymac w godz.
od 09:00 do 15:00" przesyłając zapytanie na odpowiedni adres e-mailowy, e-mail:
m.gonda@u-jazdowski.pl lub faksem pod nr +48 22 628 95 50.

5.5. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: Małgorzata Gońda,

6. Sposób porozumiewania sie Zamawiaiacego z wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń i dokumentów.
6.1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomięnia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy
przekazują faksem lub pisemnie. Zamavłiający dopuszcza również mozliwość składania
wniosków o wyjaśnienie SIWZ oraz jej załącznikow za pomocą e-maila na adres:

m, gonda@u-j azdow ski. pl
6.2. Każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek niezwŁoczntę potwierdzić fakt
otrzynrania jaliiegokolwiek oświadczetria, wniosku, zar,viadonrienia lub infolnrac.ji.

7. Termin związania oferta.
7.1.Termin zwlązanla ofertą wynosi 30 dni i rczpoczyna swój bieg wraz z upływem terminu
składania ofer1.

7.2.W uzasadnionychprzspadkach, co najmniej na 3 dni przed upływem tęrminu zwtązania
ofertą Zamawtający moze tylko raz zwrocic się do wykonawców o wyrazenie zgody na
przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuzszy jednak niż 60 dni.

8. opis warunków udziału w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
8.1. O udzielęnię zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postepowaniu, o ile zostały one określone przęz
zartaw tające go w o głoszeniu o zamówieniu.
8.2. O udzięlęnie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, ktorzy spełniają warunki
dotyczące:
a) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów;

b) sluacji ękonomicznej i finansowej;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
8.3. Opis sposobu dokonania oceny spełnienia warunków, o których mowa w pkt 8.2.

Za spełnienie warunku udziału w postepowaniu, o ktorym mowa:
a) w pkt 8.2. lit. b) siwz Zamawiający uzna wykazanie się posiadaniem aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł.

b) w pkt 8.2. lit. c) siwz Zamawiający uzna wykazanie się przez Wykonawcę w okresie

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy w tym okresie wykonaniem, co najmniej dwóch usług polegających
na świadczeniu usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczęnia biletów na krajowe
lzagranlczneprzęwozy lotnicze o wartości co najmniej 100.000,00 złbruttokażdaz usług.



8.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art.23 ust. I

ustawy. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.5. Jezeli oferta wykonawców, o której mowa w ust. 2, została wybrana, zamawiający może
żądac przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej
współpracę tych wykonawców.
8.6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego
oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w po stępowaniu.
8.7. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na podstawie
treści złożonych oświadczeń lub doktlmentów wymaganych zgodnie z ań. ż5a pzp
l rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnta 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów
jakich może żądac zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz. U . z 2016 r., poz, 1126).

8.8. Wykonawca moze w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacj ach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru plawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.

8.9. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowtązanie tych podmiotów do

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

9. wykaz oświadczeń i dokumentów. iakie maia dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w rrostepowaniu oraz niepodleganiu
wykluczeniu.
9.1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu do o1brty należy załączyc:
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2

do SIWZ
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udztału w postępowaniu według wzoru stanowiącego
załączntk nr 3 do SIWZ.
9.2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferla została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminię aktualnych
na dzień złożenta oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdzia|e 9 pkt 3 i 4.

SIWZ.



9.3. W celu potwierdzenia spełniania ptzez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu

dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy sytuacji ekonomicznej i
finansowej, na wezwanie o którym mowa w ust. 2 povqlżej złożą:
- wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równiez
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzęnia działalności
jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzęcz których usługi zostały wykonane, oTaz załączentem dowodów
określających czy te dostawy lub usługi zostaŁy wykonane lub są wykonywane należycie, przy
czym dowodami, o których mowa, są referencj e bądź inne dokumenty wystawionę przęz
podmiot, na rzęcz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych są wykonywane, a jeże|i z uzasadnionej przyczyny o obiektyłvnym charaktęrzę
wykotrawca nic jest \,v starrie uzyskać tyclr dokurrretrtów ośr,viadczelrie r,vyliorrawcy;

w przypadku świadczeń okręsowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich na|eżyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niz
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału
w postepowaniu - wypełniony zgodnie zę wzoręm stanowiącym załącznlk nr 5 do siwz;
- dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę

gwarancyj ną okre śloną ptzez zamawiaj ące go.

9,4, W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu, o których mowa w aft. 24 ust I zamawtający żąda na wezwanie o którym
mowa w ust. 2 powyżej oświadczenia wykonawcy o przynalezności albo braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawcamoże złożyc wraz z oświadczeniem dokumenty bądż informacje potwierdzające,

że powiazania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócęnia konkurencji w postepowaniu.

9.5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający moze zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamięszkania ma osoba, której

dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

9.6. W przypadku oferty składanej przęz Wykonawców ubiegających się wspólnie
o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega

wykluczeniu składa każdy z Wykonawców oddzielnie.
9.7, Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 9.6.

9.8. Oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdzia|e dotyczące wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych
w art. 22austawy oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Inne dokumenty

niz oświadczenia, o których mowa zdaniu pierwszym, składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za zgodnośc z oryginałem dokonuje

odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca,
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo



podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenię za
zgodnoŚĆ z oryginałem następuje w formie pisemnej lub w formie elektronicznej.
9.9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczęniem na jęryk
polski.
9.I0. Zgodntę z art.24 ust.11 ustawy wykonawca w terninie 3 dni od dnia zamieszczenia na
stronię internetowej informacji określonych w arl. 86 ust 5 przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności albo braku przyna|eżności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca możę złożyc wraz
z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, żę powiązania
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłocęnta konkurencji w postępowaniu.

10. Wymagania dotyczace wadium.
10.1. Zanawtający wylnaga wtriesietria wadiurl. Kaźdy wykonawca zobowiązarly jest
zabezpieczyć swoją o1brlę wadium w wysokości: 2.000 PLN,
I0.2. Wadium moze być wniesione w następujących formach:
a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej , z tym zastrzeżeniem, że poręczenie z kasy musi być poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przęz podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 f. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr 1 09, poz. 1758, z poźn. zm.).

10.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący
rachunek Zamawiającego: Bank Gospodarstwa Krajowego nr konta 15 1130 1017 0020
1461 1920 0004, z dopiskiem ,,wadium przetarg nieograniczony znak sprawy
ZAMPUB/PRZETARG l 2017 l 0 4" .

4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie
wadium w pieniądzl za pomocą przelewu bankowego zamawialący będzie uważał za
skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawlającego potwierdzi, że

otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofer1. W wymienioniłn przypadku
dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przęz wykonawcę jest
warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przęz zamawiąącego
terminowe go wniesienia wadium przez wykonawcę.
5. Wadium wnoszone w polęczeniach lub gwarancjach w oryginale należy załączyc do oferty.
6, Kserokopie dowodu wniesienia wadium należy dołączyc do oferly lub złożyc w
sekretariaci e Zamawiąąc e go.

7. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

8. Poręczenia bankowe, gwarancje bankowe i lbezpieczeniowe, poręczenia udzielane przez
podmioty, o których mowa w aft. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnta 9 listopada 2000 r.

o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości muszą nieodwołalnie i
bezwarunkowo zobowiązywac Poręczyciela lub Gwaranta do zapłaty kwoty pienięźnej na
pierwsze wezwanie Zamawiającego, w wysokości odpowiadającej kwocie wadium.
9. Zamawtający zwroci niezwłocznie wadium według zasad określonych w ań. 46 ustawy.



I0. Zamawiający zatrzymuje wadium na zasadach określonych w art, 46 ust. 4 a i ust. 5

ustawy.

1l. opis sposobu przygotowywania ofert.
1 1. 1. Wymagania podstawowe.

1 1 . 1 . 1 . Każdy Wykonawca moze złożyc tylko jedną ofertę.

11,I.2, Oferlę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
1 1 .1 .3. Oferta musi być podpisana przęz osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy
(Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, tż jeżell z
dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa
(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upowaznionych jest łącznte
kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przęz wszystkie te

osoby.
1I.I.4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
z dokumentow dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upowaznienie takie nie wynika
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego
rejestru) to do oferly należy dołączyć oryginał lub poświadczonąnotarialnie kopię stosownego
pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upowaznione.
1 1.1.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożęnlęm oferty.
11.2. Forma oferty.
ILZ.I. Oferla musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie
większy ntż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyó do fbrmatu 'Ą4. Dokumenty
sporządzone w języku obcym są składanę wraz z tłumaczeniem na język polski
poświadczo nym przęz wykonawcę.

1L2.2. Stosowne wypełnienia we wzofach dokumentów stanowiących załączniki do SIWZ i
wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub
ręcznie.
11,ż.3, Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów
stanowiących załączniki do SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowęgo lub

maszlłropisu.
IL2,4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemozliwiającej jej przypadkowe

zdekompletowanie.
II.2.5. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany

wpisywanej pTzęz siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone
przęzZamawiającego) muszą być parafowanęprzęz osobę (osoby) podpisującą (podpisujące)

ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przęz Wykonawcę w uprzednio wpisany ptzez

niego tekst muszą być parafowane i datowane.

7I.3. Zawańość oferty.
1 1.3. i.Kompletna oferta musi zawierać:

a) formularz oferty - sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do

SIWZ,
b) Dokumenty i oświadczenia określonę przezZamawiającego w pkt 9.1 SIWZ,
c) Stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upowaznienie do podpisania oferty nie

wynika bezpośredn1,o zę złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru,



d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego
zamówienia publicznego.

II.4, Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o

zw alczaniu ni eucz ciwej konkurencj i.

Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert moze zastrzec w ofercie
(oświadczentęm zawarlym w Formularzu Oferly), iz Zamavłiający nie będzie mógł ujawnić
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczanlu
nieuczciwej konkurencj i.

1 1.5. Ofefię należy złożyc w zamkniętej kopercie oznakowanej w sposób następujący:
<NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO I JEGO ADRES> ofeńa w <TRYB POSTĘPOWANIA> na
<NAZWA (TYTUŁ) POSTĘPOWANIA> nie otwierać plzed <DATA I GODZTNA
OTWARCIA OFERT> Koperta powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabęzpieczającajej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.

12. opis sposobu udzielania wviaśnień dotyczacych treści ninieiszei slwz oraz
oświadczenie" czv zamawiaiacy zamierza zwołać zebranie wykonawców.
12.1. Wykonawca może zwróció się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający niezwłocznie ldzięli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed
upływem terminu składania ofer1, pod warunkiem ze wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niz do końca dnia,
w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JężeIi wniosek o

wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa
powyzej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na

bieg terminu składania wniosku, o który,rn mowa zdaniu pierwszym.
12.2, P5Ąania należy kierować na adres Zamawialącego: ul. Jazdów 2, 00-46] Warszawa,
fax (22) 628 95 50, e-mail: m.gonda@u-_iazdowski.p1

72.3. Zamawiający nię zamtęrza zwoływac zebrania wykonawców.
12,4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego poźniejsze
o świadc zęn te Zamawiające go,

12.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w kazdym czasie, przed upływem
terminu do składania ofeft, zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana moze wynikać z pytań
zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawtającego. Zmiana treści
SIWZ będzie wiążąca przy składaniu ofert. Dokonana zmiana SIWZ zostanie niezwłocznie
ptzekazana wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ otaz zamieszczona na stronie
internetow ej ZamawiĄącego.
12.6. Zamawiający przedłuży termin składania ofeń, jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nie
prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, niezbędny będzie dodatkowy czas na

wprowadzenie zmian w oferlach. O przedłużeniu terminu składania ofęrt Zamawiający



poinlbrmuje Wykonawców, którym przekazano SIWZ oTaz zamlęści tę infbrmację na swojej
stronie internetowej.

13. Mieisce oraz termin składania i otwarcia ofert.
13.1. Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego - w Sekretariacie, II piętro, w
terminie do dnia 24 kwietnia2017 do godz. 12.00.

13.2, Ofefta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
13.3. Ofefiy zostaną otwafie w siedzibie Zamawiającego, w dniu 24 kwietnia ż017 o godz.
12.10.
13.4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności wykonawcy przy otwieraniu oferl, zamawiający prześle wykonawcy protokoł
z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek.

14. Sposób obliczenia ceny oferty.
14.1. Ceną oferty są ceny brutto podane w Fotmularzu ofeńowym.
14.2. Ceny muszą być podane w złotych polskich, cyfrowo, z zaokrąg|eniami do dwóch miejsc
po przecinku.
rI3.2, Cena opłaty transakcyjnej, jak i wysokość upustu od ceny biletu lotniczego pozostaje
niezmienna przez okres obowiązywania umowy i nie zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika
ani innych czyrnikow.
11.3.3. Cena opłaty transakcyjnej musi byc v,ryższa niż 0 i musi być podana w polskich
złotych, cyfrowo i słownie, i określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
1I.3,4. Wysokość upustu od ceny biletu lotniczego jest stała i nie zależy od klasy i kierunku
lotu oraz innych czynników i musi być określona z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
11.3.5. Cęna za wykonanie zamówienia winna obejmować wszystkie koszty zwlązane z
realtzacją całego przedmiotu zamówienia, w szczególności za rezęrwację, wystawienie i
sprzedaż (nie wlicza się kosztu biletu wynikające go z taryfy przewoźntka) biletów wtaz z ich
dostarczanięm do siedziby Zamawiającego lub w miejsca wskazane przęz Zamawialącego na

terenie Warszawy, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania
wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizaĄi przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnych z

wymaganiami określonymi w SIWZ, przy zastosowaniu podatku VAT.
11.3.6. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych
polskich (PLN).
II.3.7 . JężeIt złożono oferlę, której wybor prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego

Zamawtającego zgodnte z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu ocęny takiej oferty doltcza
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

l 1.3.8. Jeżeli w postępowaniu, nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystntejszej ze

względu na to, żę zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawlający wzywa
Wykonawców, ktorzy złożylt te ofefiy, do złożęnia w terminie określonym przez



Zamawtalącego oferl dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą
zaoferować cen wyższych niż zaoferowanę w złożonych ofertach.

15. Wvcofanie oferty lub iei zmiany.
15.1. Wykonawca moze wprowadzac zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomięnie o wprowadzeniu zmian przed
upływem terminu składania ofert.

15.2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych
wymagań, jak składana oferta tj, w dwóch kopertach (wewnętrznej i zewnętrznej)
odpowiednio oznakowanych dodatkowo dopiskiem ..ZMIANA".
15.3. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się
z postępowania poprzez zŁożentę pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad, jak
wprowadzenie ztniatr i poprawek) z llapiser-rr na zewnętrzrrej kopelcie ,.WYCOFANIE'".
15.4. Kopet1ry oznaczone napisem ,,WYCOFANIE" będą otwierane w pierwszej kolejności i
po stwierdzęniu poprawności postępowania wykonawcy otaz zgodności zę złożonymi
ofertami, koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwięrane.
15.5. Kopelly oznaczone dopiskiem ,,ZMIANA" zostaną otwafte przy otwieraniu oferty
wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania
zmlan zostaną dołączone do oferty.

16. Ocena ofert.
16.t. W odniesieniu do wykonawców, ktorzy spełnili postawione warunki Zamawiający
dokona oceny ofeft na podstawie następujących kryteriów:

16.2. Zamawiający porówna i oceni oferty nię odrzucone w następujący sposób:

16.2.I. Nazewnictwo:
Cena (C6) - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
zagranicznego Cena (:C2) - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego bilętu
lotniczego krajowego

Upust (U)

Czas odpowiędzi na zapytanie o rezerwację biletu lotniczego (T)

16.2.2. Formuła:

l.p. Opis kryteriów oceny znaczenie

1 cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu
lotni cz ego zagr anleznę go

60%

2. cena brutto opłaty transakcyjnej zawystawienie jednego biletu
lotniczego krajowego

20%

3. wysokości upustu określonego w oń od ceny biletu lotniczego
pr zew oźnika, j akie go wykonawca udzi e l i Zamawiaj ąc emu przy

sprzedaży biletu

15%

4. czas odpowiędzi na zapytante o rezerwację biletu lotniczego 5%
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Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferly najkorzystniejszej, że I%o wagi
kryterium: 1 pkt
Ocena punktowa oferty zostanie dokonana zgodnie z formlią;
I 6.2.2.I. Cena brutto opłaty transakcyjnej (C6) :

Najniźsza cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych oferlach
C6: x60

Cena brutto badanej of'erty

16.2.2.2. Cena brutto opłaty transakcyjnej (C2):

Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach
C2: X20

Cena brutto badanej oferty

16.2.2.3. Wysokości oferowanego Llpustu (U)

Wysokość upustu w ocenianej ofbrcie
tJ- X15

Najwyźszy upust spośród wszystkich upustórv w złożonych ot-eftach

Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do porównania

ofert pod uwagę będzie brana cena ofefty brutto.

16.2.2.4. Czas odpowiedzi na zap7Ąanie o rozerwację biletu lotniczego (T) z
zastrzeżęniem, że czas ten nie moze byc dłuższy niż 5 godzin roboczych. Zakażdę (godzinne)

obnizenie czasu w stosunku do maksymalnych 5 godzin roboczych Wykonawca otrzyma
dodatkowe punkty. Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi - 5.

Deklarowany przez Wykonawcę czas

odpowiedz i na zapytanie dotyc ząc e propoz ycj t r ezerw acji bil etu

(z zastrzeżeniem iż nie może być dłuższy niż 5 godziny
roboczych)

Liczba punktów

5 sodzin 1

4 sodzinv 2

3 sodzinv aJ

2 sodziny 4

L sodzina 5

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium wynosi 5 pkt (otrzyma ją Wykonawca oferujący

czas odpowiędztnazapytanie o rezerwację biletu lotniczego wynoszący równo 1 godzine lub
krócei). Oferta Wykonawca, który nie złoży oświadczenia w przedmiocie oferowanego czasu

odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu lub który zaofeĄ terrnin

dłuższy ntż 5 godzin zostanie odrzucona.

Za najkorzystniejszą zostanie ulznana oferta, która uzyska największą łączną liczbę punktów
(P), zgodni ę zę wzoręm,.

P:C6+C2+U+T
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Pozostałe oferly zostaną sklasyfikowane zgodnie z uzyskaną ilością punktów.

16.3. Zamawtąący udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru, tj. uzyskała najwyższa liczbę punktów.
16.4. Zamawlalący poinformuje niezwłocznie wszystkich wykonawców o wyborze
najkorzystniejszej oferly, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego
of'eńę wybrano, oraz nazw albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i
adresy, jezeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a

takze punktację przyznaną ofertom w kazdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
16.5. Zarnawlalący udostęptlia itrtbrnacje, o którycir nrowa w pkt 1 tra stronie interrretowej.

17. Wykluczenie Wykonawcy.
17.L Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

a) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie

został zaptoszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał
braku podstaw wykluczenia;

b) wykonawcę będącego osobą ftzyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- o ktorym mowa w aft. 165a, art.181-188, art. I89a, art.2I8-22I, art.228-230a, ar1. 250a,

art.258lub art. 210*309 ustawy z dnia 6 częrwca 1997 r, - Kodeks karny (Dz. U, poz.

553,zpoźn. zm.5D lub ar1. 46 lub art.48 ustawy z dnia25 częrwca2Ol0 r. o sporcie (Dz.

U. z 2016 r. poz. 176),

- o charakterze terrorystycznyn, o któryłn mowa w afi. 115 § 20 ustawy z dnta 6 czerwca
1997 r. - Kodeks karny,

- skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 lub ar1. 10 ustawy z dnia 15 częrwca 2012 r. o skutkach

powierzania wykonywania pracy cudzozięmcom przebywającym wbrew przepisom na

terlorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.769);
c) wykonawcę, jezeli urzędującego członka jego organl zarządzającego lub nadzorczęgo,

wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za

przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;

d) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję

administracyjną o zaleganiu z lliszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczęnia
społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności naleznych podatków,

opłat lub składek na ubezpieczęnia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub
grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

e) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania|ub rażącego niedbalstwa wprowadzlł
zamawtającego w błąd przy przedstawieniu inform acji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia

warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwanę
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dalej ,,kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić

wymaganych dokumentów;

f) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niędbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przęz zamawtającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

g) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego

lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu plzęwagę w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;

h) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub
którego pracownik, a takżę osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o

dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu
takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji moze być
wyeliminowane w inny sposób niż przęz wykluczenie wykonawcy zudziału w
postępowaniu;

i) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zau,arł porozumienie mające na celu zakłócenie
konkurencji mtędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co

zamawiający jest w stanie wykazac zapomocą stosownych środków dowodowych;
j) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się

o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 pażdzierntka 2002 r.

o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U.
z 2075 r. poz. I2I2, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. ąZ7 i 544);

k) wykonawcę, wobec którego orzęczono tytułem środka zapobiegawazęgo zakaz ubiegania

się o zamówienia publiczne;

1) wykonawców, którzy należąc do tej samej glupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronię konkurencji i konsumentów (Dz. U. z2015 r. poz.184, 1618 i
1634), złożylt odrębne oferly, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenię do udziału
w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązanla nlę prowadzą do

zakłocenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

17.2. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznąę się za odrzuconą.

18. Wzór umowy.
18.1. Wzór umowy stanowi załączntk nr 4 do SIWZ.

19. Zmiana umowv.
I9.I. Zamawtający przewiduje możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia
publicznego w przypadku zaistnienia okoliczności określonych w § 7 wzoru umowy.

20. zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
20.I. Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia na|eżytego wykonania umowy w

wysokości I0%o ceny całkowitej podanej w ofercie.
20 .2. Obligatoryj ne formy zabezpteczenta należyte go wykonania umowy :

1) w pieniądzu,
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2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach społdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredYowej , ztym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowtązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczenia udzielane ptzez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
(Dz.U. Nr l09, poz.II58 zpoźn.zm.).
. 20.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu należy
wnieść na konto bankowe wskazane przez Zamawiającego.
o 20,4. zabezpteczenie nalezytego wykonania umowy w innej formie niż pieniądz
(oryginał dokumentu) należy zdeponować w siedzibtę Zamawiającego najpóźniej w dniu
zawarcta umowy.
20.5. Zabęzpteczenie należytego wykonania umowy na|eży wnieść przed zawarcietrr umowy
w sprawie zamówięnia publicznego.
20,6. Zwrot zabezpieczenianalężytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z afi, 15I pzp.

21. Informacie o formalnościach iakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2I.L Zamawiający zawlęIa umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie
krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty,
jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w aft. 27 lst.2 prp, albo 10

dni - jezeli zostało przesłane w inny sposób.
ż1.2. Zamawiający może zawrzeó umowę przed upływem ww. terminów, jeżeli w
przedmiotowym postępowaniu zostanie złożona tylko j edna oferta.
21.3. Jężęli wykonawca, którego of-erta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofęrt, bęz przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. I prp.

22. Środki ochronv prawnei.
Wykonawcom oraz innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego

zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przęz
Zamawiającego przepisów pzp przysługuje prawo do wnoszenia środków ochrony prawnej
zgodnie z działem VI pzp.

Załączniki do SIWZ:
- nr 1 - formularz oferty;
- nr 2 - oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu;
- nr 3 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- nr 4 - wzór umowy;
- nr 5 - wykaz uslug

0-Ę
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(podpis)
Zalącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

/miejscowość i data/

lpieczęó Wykonawcy/

Nazwa i siedziba /adres/ Wykonawcyinr faks/e-mail:

Do: Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w'Warszawie. Nawiązując do ogłoszenia o
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonym na: świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletólu nct

krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze"
1. oświadczamy, iż,.

1) oferujemy cenę brutto opłaty transakcyjrrej za wystawienie jednego bilettr |otniczego

zagranicznego w wysokości..........(słownie...... .........)
2) oferujemy cenę brutto opła§ transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego

w wysokości..........(słownie. .,........)
3) udzielamy upustu przry sprzedaży bilettr od ceny biletu lotniczego przewoźnika w

wysokości. ..... ...%
4) czas odpowiedzi na zapytanie o rezerwację biletu lotniczego wynosi ....,.....godzin roboczych.
Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, nie
wnosimy do niej zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty i
zobowiązujemy się spełnić wymienione w Specyfikacji wymaganiai żądaniaZamawiającego.
Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamow ienia.
Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówięnia istotne postanowienia

umowy zostaĘ przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się, w przypadkLr wyboru naszej oferty,

do zawarcia umowy na w/w warunkach, w miejscu iterminie wskazanym przezZamawiającego.
Oświadczamy, iż podany powyżej numer faksu i adres e-mailowy zobowiązujemy się utrzymywaó
w gotowości do przyjęcia transmisji przez okres trwania przedmiotowego postępowania,

Załącznikami do niniejszej ofel§ są:

/proszę wymienić wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty/

Podpis:

2.

4.

5.

1.

1)
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Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
z postępowania.

Złnłłwtłl4cv:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie
ul. Jazdów 2,00-467 Warszawa

Wykonar.t,ca:

(pełna nazwa/firma, adres, w
zależności od podmiotu :

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

r ępr ęz ęntow an:l pr zez,.

(imię, nanłisko,
s tanowisko/podstawa do
reprezentacii)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Prp),

DOTYCZACE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. świadczenie usług w
ząkresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze
prowadzonęgo pIzez Zamawiającego Centrum Sztuki Współczesnej Zamęk Ujazdowski
w Warszawią oświadczam, co następuje:

oŚwrłuczENlA DoTy CuĄCE WyKoNAwCy:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na

pkt 12-23 ustawy Pzp,

...... (miejscowość), dnia . . ....... .... r.

;l, ,:]:._ś.i:i:i:.::::...:§ |, , !|, l ., 
.

]]

podstawie aft, 24 ust 1
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(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na

podstawie art. 24 ust. 1 pkt I3-I4, 16-20 ustawy Pzp. Jednocześnie oświadczam, że w zwtązku

z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

naprawcze:

(miejscowość). dnia . ... .. .. r.

(podpis)

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na ktorego/ych zasoby

powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ...

.(podać pełnq nanłę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL,

KRS/CEiDG) nte zachodząpodstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

(mielscowość), dnta ....... r.

(podpis)

.9**l#€ffit§noTycu#Eplł. '1ĘróŃ.T 
.i.§,,l'lll7/_śś]:ś:.ł. ,,,,. ..1;

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oIaz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji

wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

(miejscowość), dnia ........ r.

I7

(podpis)



Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu.

Złnłłwtł.l4cv:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek
Ujazdowski w Warszawie
ul. Jazdów 2,00-46] Warszawa

Wvkonawca:

(pełna nazwa/firma, adres, w
zalezności od podmiotu :

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

r epr ęz ęntow an:/ pr z ęz,.

(im i ę, n anł i s ko, s t anow i s ko /p o d s t aw a d o r ep r ez ent a cj i)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia29 sĘcznia2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZACE SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publiaznego pn. świadczenie usług

w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy

lotnicze prowadzonego przez Zamawiającego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek

Ujazdowski w Warszawie, oświadczam, co następuje:

Oświadczam, ze spełniam warunki udziału w postępowaniu określonę przęz zamawiającego

w pkt 8.3 siwz.

...... (miejscowość), dnia. ........... r.
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(podpis)

A,,..;,\Ąi!._.:§ zł§orłćE§::_:rpfi tcrr
: :__ 14| . :::::.!:::.::.:::. :

::.:.=i'. ,llli," śi',:::,i,__:§ :

:§ś ""ł, s\':\t§ .'ii§ """"'.lli,l, :i_i_].i...:ii::,:' :'': ",\i|.|\N| ':''' :l, .|:::|i|',,, , ,|:,: , ,r:!1lh";:it, , ,_ l.,|//k.;,,/|ł

spełniania warunkÓw

8.3 siwz, polegam na

:.:::..:j .łllł:l|l]l]'.:.:.i:i\:

Oświadczam, że w celu vłrykazania

określonych przez zamawiającego w

ldziału w postępowaniu,

zasobach następującego/ych

podmiotu/ów

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

(podpis)

Oświadczam, żę wszystkie informacje podane w powyzszych oświadczeniach są aktualne

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pęłną świadomością konsekwencji

wprowadze nta zamawi aj ące go w błąd pr zy pr zę dstawianiu informacj i.

(miejscowość), dnia ..... r.
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Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY

Zawafta w ..,. ......, pomiędzy:

Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowskio z siedzibą w Warszawię przy
ul. Jazdów 2, wpisanyłrr do Rejestru Instlucji Kultury prowadzonęgo ptzez Ministra Kultury i
Dziędzictwa Narodowego pod numerem RIK 15/92, posiadającym ff NIP: 526-025-12-85,
zwanym dalej Zamawiaj ącym, reprezentowanym przez,.

1) Urszulę Kropiwiec - Zastępcę Dyrektora,

2) Jolantę Polańską - Główną Księgową.

a

z siedzlbą wpisaną do
posiadającą nr NIP ... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przęz:

Zgodnie z wlmikiem przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo
zamówień publicznych (t j. Dz. U . z 2015 r. poz. 2164, z poźn. zm.) postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Strony zawieralą umowę
o następującej treści;

l.

§1
Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest świadczenie przęz Wykonawcę usług polegających na
rezerwacji, sprzedaży i dostarczeniu w terminie uzgodnionym z Zamawiającym biletów
lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych na potrzeby Zamawiającego, zgodnie
z ofertą Wykonawcy stanowiącązałącznik Nr 1 do umowy.
Wykonawca zobowtązuje się, iż czas odpowiedzi drogą mailową na zapytanie
o rezerwację poszczególnych biletów nie przekroczy ..... godzin (zgodnie z ofeftą
Wykonawcy).

3. W zakres przedmiotu umowy wchodzą w szczególności następujące czynności
Wykonawcy:
rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych (w klasach zleconych przez Zamawiającego,
m.in. ekonomicznej i biznes na trasach krajowych, europejskich i reszty świata);
dostarczenie zamówionych biletów do siędziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym
z Zamawtającym, ale nie póżniej niż w ciągu 48 godzin przed terminem planowanej
podroży, której dotyczy rezerwacjai zakup biletu (biletów);
dostarczanie (w sytuacji nagłej) biletu do siedziby Zamawiającego nie później niż w ciągu
2 godzin;.
przez sytuację nagłą na|eży rozumieć stan pilnego zapotrzebowania Zamawiającego na
zakup biletów, występujący nie częściej niz 12 razy w toku, o którym Wykonawcabędzie
informowany tel efoni cznie
umozliwienie Zamawiającemu w sytuacjach nagłych dokonywania rezerwacji za
pośrednictwem całodobowego numelu dyzurnego ..............;

ż.

1)

2)

3)

4)

5)
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6) przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniej
rezerwaqach;

]) przedstawienie Zamawiającemu różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem
najkorzystniejszej dostępnej taryfy przewoźnika i promocji, długość tras oraz czasu
podroży:-

8) informowanię Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin i innych warunków wylotów
i przylotów dotyczących zamówionych biletów;

9) zmianylprzepisanie na bilecie nazwiska pracownika Zamawialącego oraz ewentualnej
rezygnacjt z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach
przewoźnlka, którego dana sytuacja dotyczy;

10)zorganizowanię i zapewnienie kompleksowej realtzacji przedmiotu zamówienia zgodnie
z obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat - np.
lotniskowych, podatków itp.).

§2
Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowtązuje się do zapewnienia sprzedaży btletow zgodnie z rzeczywtstymi
potrzebami ZamawiĄącego na podstawie zlecęnia ptzekazanego pocztą elektroniczną.

2. Wykonawca w dniu poprzedzĄącym dostarczenie biletów,.jest zobowiązany potwierdzić
pocztą elektroniczną, że dostarczenie zostanie dokonane; chyba, że dostarczenie ma
nastąpić tego sama dnia co zlęcentę.

3. Dostarczenie zostanie dokonane w godzinach pracy Zamawiającego (9 - 17 w dni
powszednie za vnlljątkiem sobót), z zastrzeżeniem, że w sytuacjach nagłych Zamawiający
będzie mógł dokonać rczerwacji za pośrednictwęm 24 godzinnego sytemu rezerwacji,
dostępnego pod numerem i wówczas bilety zostaną dostarczone
Zamawtającemu nie później niżna2 godziny przed planowanym wylotem.

4. Wykonawc a zobowiązuj e się informowa c Zamawiającego o każdej możliwej do uzyskania
promocji, obnizce, upuście itp. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej ofercie.

5. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych ofbrowanych
przęz Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez
przewoźników w sptzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet.

6. Jężęli w wyniku werylikacji okaze się, ze oferowana ptzęz Wykonawcę cena biletu jest
vllższa o ponad I0oń od najniższe1 oferowanej na rynku, wykonawc a zobowiązuje się do
sprzedaży biletu po cenie nie vłyższej niż I10oń najniższej ceny oferowanej przez inny
podmiot, o którym mowa w ust. 6.

7, Zamawtalący moze dokonać zwtotu biletów na ogólnych warunkach w zalezności od
zastosowanej taryfy. W przypadku konieczności anulowania biletu lotniczego Wykonawca
nie pobiera dodatkowych opłat. Wykonawca nie pobiera takżę opłat za dokonyrvanie w
ustalonych tęrminach z Zamawiającym zmian w ręzerwacjach.

8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązków dotyczących składania
ewentualnych odwołań i reklamacji do przewoźnika, a zwłaszcza do reprezentowania
Zamawiającego w sprawach reklamacji dot. przewozow realizowanych na podstawie
rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, & w szczego|ności w przypadku
zwrotu biletów niewykorzystanych zwiny przewoźnikalub zę względów losowych.

§3
Okres obowiązywania umowy

1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuj ę przez 12 miesięcy lub
do wyczetpania kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie umowy
określonej
w§4ust. 1.
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2. W przypadku, kiedy w ostatnim dniu obowiązywania umowy środki finansowę
przewidziane na realtzację umowy nie zostaną wykorzystane w pełnej kwocie,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy środkami
zaplanow anym i na r e altzacj ę um o wy, a f akty cznie wyd atko wanym i .

§4
Wynagrodzenie i płatność

1. Z tytułu realtzacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości
nie przekracząącej kwoty brutto ........(słownię.......). Na dzięń
podpisania umowy stawki VAT wynoszą: . ..... Wynagrodzenie, o którlrrn
mowa wyżej obejmuje:

1 ) dla lotów zagranicznych kwotę: . . . ;

2) dla lotów krajowych kwotę:. . ...;
2. WYnagrodzeniem Wl,konawcv z,akażdy sprzedan1, i clostarczony Zamawiajacemtr bilet:
1) krajowy-jestopłatatransakcyjnaw stałej wysokości brutto. .........;
2) zagranlczny - jest opłata transakcyjna w stałej wysokości brutto... ,........;

które obejmują: koszt rezerwacji i wystawienia biletu (nie wlicza się kosztu biletu
wynikającego z taryfy przewoźnlka), dostarczenia biletu Zamawiającego, przypominania o
zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów połączenia.

3. Cena biletu ustalona będzie każdorazowo na podstawie ceny (taryfy) przewoźntka z
uwzględnieniem ..,....% upustu - zgodnie z ofertą. Upust jest stały przęz cały okres
trwania umowy.

4. Całkowite v,rynagrodzęnlę za każdy sprzedany i dostarczony bilet obejmuje cenę biletu
wraz z przyznanym upustem, o którym mowa w ust. 3 (w tym opłaty lotniskowe/

... . ) i opłatą transakcyjną Wykonawcy, stosowną do rodzaju biletu.
5. W przypadku anulowania rezerwacji biletu bądź jego zwrotu Wykonawcy nie przysługuje

wlmagrodzenie.
6. Zakażdorazowo odebrany bilet Wykonawca wystawi fakturę VAT.
7. Strony ustalają, że zapłata faktury, o której mowa w ust. 5 nastąpi przelewem, w ciągu 21

dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury Y AT Zamawiającemu na
rachunek bankowy wskazany na faktllrzę.

8. Za datę płatności lznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§5
Kary umowne

1. Ustala się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych:

1) W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości
20oń całkowitej warlości umowy, o której mowa w § 4 ust 1;

2) W przypadku przekroczęnia terminu, o którym mowa w § 1 ust. 2 Wykonawca zapłaci
karę umowną w wysokości 30 zł (słownie złotych: trzydzieści złotych)}llO0) brutto za
każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

3) Za każdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 oń całkowitej wartości umowy, o której
mowaw§4ust1

2, Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy, z
zastrzężęniem § 5 ust 1 pkt 1).
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3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawtającego do dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę.

4. Zamawtający zastrzega sobie prawo do potrącenia należnych kar umownych z faktur
wystawiony ch przez Wykonawcę.

§6
Odstąpienie od umowy

1. W razię wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powoduj ącej, że wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, częgo nie mozna było przewidzieó w chwili zawarcia
umowy, Zamawtający moze odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. W takim wypadku Wykonawcamoże żądaćjedynie wynagrodzenia naleznego mu ztytńu
wykonania części umowy.

3. Ponadto, optocz przypadkow wymienionych w Kodeksie Cywilnym, Zamawtającemu
przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca nie wykona
któregokolwiek z obowiązkow określonych w umowie, po zażądantl przęz
Zamawiającego spełnienia takiego zobowiązania l v"llznaczeniu mu dodatkowego co
najmniej 7 dniowego terminu.

4. Postanowienie o odstąpieniu od umowy nie umniejszy innych praw Zamawiającego

według umowy lub z innego tytułu.
5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i

powinno zawierac uzasadnienie. Prawo odstąpienia Zamawiający moze wykonać w
tęrminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o podstawach do jego wykonania.

§7
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewazności.

2. Zamawiający dopuszcza możIiwość zmiany w następujących przypadkach:
1) zmlafla stawki podatku od towarów i usług;
2) w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany są na korzyść Zamawiającego albo

zaszły okoliczności, których nie mozna było przewidzięć w chwili zawtęrania umowy,
nteza|ężnę o d Wykonawcy,

3) zmiana terminu rea|izacji przedmiotu umowy może nastąpić tylko w przypadku
wystąpienia okoliczno ści nięzależnych od Wykonawcy, o zaistnieniu, których Wykonawca
nięzwłocznie powiadomi pisemnie Zamawiającego podając pIzyczynę i czas opóźnienia,

aZamawtalący wyrazi zgodę na zmianę w tym zakresie.

3. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem bezskuteczności.
4. Przyczyny dokonania zmian postanowień Umowy oraz uzasadnięnie takich zmlan należy

opisać w stosownych dokumentach (notatka słuzbowa, pismo Wykonawcy, itp.).
5. Projekt aneksu przygotuje Zamawiający.

§8
Zab ezpieczenie należytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokości 10% ceny
brutto podanej w § 4 ust. 1 umowy, w fbtmie

2. Zabezpieczente słlży pokryciu roszczeń z Ętułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy.

3. W trakcie realizacjt umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpleczenia na
jedną lub kilka form, o których mowa w punkcie SIWZ. Zmiana forrny zabezpteczenta
mus i być dokonana z zachow aniem c i ągło ś cl zab e zpie częnia i b ez zmtany j ę go wy s oko ś c i.

§ 9 Informacja publiczna
1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,

a w szczęgólności dotyczące go dane identyfikuj ące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu aft. 1 ust. 1 ustawy z dnta
6 września ż00I r. o dostępie do informacji publicznej fi.t. Dz. U. z 2075 r.,poz.2058
zpoźn. zm.), która podlega rrdostępnieniu w trybie przednriotowcj ustar,r,1,.

2. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 1

powyżej, zawat1rych w niniejszej Umowie dotyczących jego danych osobowych
w zakresie obejmującym ....

§10
postanowienia końcowe

1. Osobami odpowiedzialnymi zarealizację niniejszej umowy są:
1) Ze strony Zamawtającego: . ..........;
2) Ze strony Wykonawcy: .... . .. . ..... .. .;

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie
przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego.

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i zostaną
sporządzone w formie aneksu, za wyjątkiem zmiany osób wskazany w ust, 1 niniejszego
paragrafu, która równiez wymaga formy pisemnej, ale nie w postaci aneksu.

4. ZamawiĄący zastrzega sobie prawo do zręalizowania umowy na kwotę niższą od ogólnej
wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1

5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą
przęz sąd powszechny właściwy dla Zamawialącego,

6. Umowa została sporządzona w trzęch jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Oferla Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA
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ZŃączntknr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

W załączeniu wykonawca ma obowiązek przedstawić dowody (referencje, poświadczenia,
itp.) potwierdzające, że usługi wskazane w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane
z należ7Ąą staranno ś c ią.

(podpis i pieczęc upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy)

dn.

L.p.: przedmiot

zamówienia:
Wartość

zamówienia:
Okres

real'tzacji
zamówienia:

Podmiot, na rzecz którego
realizowan a była usługa

1.

)
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