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Nr sprawy: ZP/9/4/12/2018

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nazwa zamówienia:
Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
Kod CPV:
63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisu
art. 39 i nast. w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” oraz
aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), jeżeli przepisy ustawy Pzp
nie stanowią inaczej.
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzi się w języku polskim.
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest numerem ZP/9/4/12/2018.
Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wskazany powyżej numer postępowania
we wszystkich dokumentach składanych do Zamawiającego dotyczących niniejszego
postępowania. postępowania.
Zamawiający:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46.
NIP: 525-000-92-81; Regon: 000844815
Adres strony internetowej Zamawiającego:
http://www.cft.edu.pl
Wartość zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
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 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Fizyki Teoretycznej
PAN, Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Centrum Fizyki Teoretycznej PAN jest
Beata Bartyska;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
ZP/9/4/12/2018 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym
udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust.
3 ustawy Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,
przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli
czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp,
związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w
sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO2;
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza
przepisy RODO;
nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Zakup przedmiotu zamówienia współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1

Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników.
2
Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z
uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
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I.

Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz
sprzedaż biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i
zagranicznych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego. Rezerwacje i kupno biletów realizowane będą w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik nr 6 do SIWZ – Opis
przedmiotu zamówienia oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Wzór umowy.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych. Każdy Wykonawca
może złożyć tylko jedną ofertę.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny niż
określony w SIWZ sposób wykonania zamówienia (złożenia ofert wariantowych).
5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać
dynamicznego systemu zakupów.
6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7
ustawy Pzp.
9. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
Wykonawców o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy.
10. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy, wymaga, aby wszelkie czynności
związane z wyszukiwaniem połączeń i wystawianiem biletów, były wykonywane przez
osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U.
z 2018 r., poz. 108, z późn. zm.) z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę
ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r., poz. 847 z późn. zm.), przez cały okres realizacji
zamówienia.
11. Uprawnienia Zamawiającego i obowiązki Wykonawcy wynikające z ust. 10 określone
zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
12. Na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej
ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom i
wskazać nazwy (firmy) podwykonawców. Informację o braku podstaw do ich
wykluczenia wykonawca zamieszcza w oświadczeniu dotyczącym przesłanek
wykluczenia z postępowania.
13. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę
kluczowych części zamówienia zgodnie z art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy.
14. Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
15. Umowa będzie zawarta do maksymalnej wysokości zobowiązania, tj. do kwoty, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia i poda przy otwarciu
ofert. Przyjęta cena oferty jest jedynie dla porównania ofert. Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie w związku z zamówieniem biletów na mniejszą wartość.

II.

Termin wykonania zamówienia:

1. Wymaga się, aby realizacja przedmiotu zamówienia odbywała się w terminie 12
miesięcy, począwszy od dnia zawarcia umowy, lecz nie wcześniej niż od 1 stycznia 2019
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r., lub do wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązania w zależności od tego, które
ze zdarzeń nastąpi, jako pierwsze.
2. Wymaga się, aby czas na dokonanie rezerwacji od chwili otrzymania potwierdzenia od
Zamawiającego nie był dłuższy niż 4 godziny. Termin realizacji stanowi kryterium oceny
ofert.

III.

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z
postępowania:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 12-23
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
3) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie określa szczegółowego
warunku w tym zakresie;
c) zdolności technicznej lub zawodowej.
Wykonawcy spełnią warunek, jeśli wykażą, że wykonali należycie w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy, to w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych również wykonują, co najmniej 2 usługi odpowiadające przedmiotowi
niniejszego zamówienia (tj. polegające na rezerwacji, sprzedaży i dostawie biletów
lotniczych na międzynarodowe i krajowe przewozy lotnicze) o wartości co
najmniej 200.000,00 PLN brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy)
każda.
Uwaga:
1) W przypadku usług nadal wykonywanych, faktycznie zrealizowany zakres
zamówienia na dzień składania ofert musi spełniać wymagania określone
powyżej.
2) w przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich
przeliczenia według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z
dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie
opublikuje informacji o średnim kursie walut, Zamawiający dokona
odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w
którym NBP opublikuje ww. informacje.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny
wpływ na realizację zamówienia.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w
Rozdziale III ust. 1 pkt. 3 SIWZ w stosownych sytuacjach 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 prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych
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5.

6.

7.

8.

9.

IV.

podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji
zamówienia.
Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada,
czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24
ust. 1 pkt 13-22 i art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli
podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów,
odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za
szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych
zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej,
Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w ust. 3, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę
warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez
zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w ust. 1 pkt 3 powyżej.

Podstawy wykluczenia z postępowania
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny
(Dz. U. poz. 553, z późn. zm.[7] lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
c) skarbowe;
d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
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 2);
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
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należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także 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 może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą środków
dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o przesłankę z
art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp, tj. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym
przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie
wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w
trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z
2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.
366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz.
233, 978, 1166, 1259 i 1844).
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie przesłanek wskazanych w art. 24
ust. 1 pkt 13) i 14) oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), może przedstawić dowody na to,
że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w
szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub
przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub
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naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i
kadrowych, które są odpowiednie do zapobiegania dalszym przestępstwom lub
przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy, przepis
zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody
przedstawione na podstawie Rozdz. IV ust. 3.

V.

Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza realizować przedmiot zamówienia z udziałem
podwykonawców Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części
zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez
Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie, spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, na
którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
4. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie
jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego, przedstawi oświadczenie, o
którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Pzp wobec tego podwykonawcy.
5. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca powinien dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, złożone na druku
stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu, złożone na druku stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Forma dokumentów:
Oświadczenia, o których mowa powyżej, muszą być złożone w formie oryginału.
Wykonawca może złożyć oświadczenia na własnych drukach, których treść musi być
zgodna z drukami załączonymi do SIWZ.
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2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale VI ust. 1, składa każdy z Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw do wykluczenia.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
wymagane jest ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom,
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym
mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt 1.
5. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia – w zakresie, w jakim
powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o
tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w Rozdziale VI ust. 1 pkt. 1 i 2.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia,
Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.
Forma dokumentu:
Oświadczenie, o którym mowa powyżej musi być złożone w formie oryginału.
7. Powołując się na art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli
Wykonawca ten uchylał się będzie od zawarcia umowy, Zamawiający zbada, czy nie
podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca,
który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
8. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1
i 8 ustawy Pzp.
b) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu.
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c) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w
sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu;
2) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w
postępowaniu:
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 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 określających czy te usługi zostały
wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa,
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
9. Dokumenty składane przez podmioty zagraniczne:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 1 lit. a)
– c) przedkłada: dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert;
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w ust. 9 pkt 1, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo
osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument
miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce

str. 9

zamieszkania tej osoby. W takich przypadkach wymaga się aby, ww. oświadczenia
były wystawione odpowiednio w terminach o których mowa w pkt 9 pkt 1 lit. a) i b).
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę,
Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
tego dokumentu.
10. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, oświadczeń
lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania,
oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez
Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia,
poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta
Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
11. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b
ustawy Pzp polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach
określonych w art. 22a ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 8 pkt 1)
lit. a) – c) SIWZ. Zamawiający żąda przedstawienia ww. dokumentów także dotyczących
podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji
Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp.
12. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o
których mowa w Rozdziale VI ust. 8 SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający
pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub
dokumenty. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język
polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego
dokumentów.
13. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których
mowa w Rozdziale VI ust. 8 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w
szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego
zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.
14. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może
żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego (Dz. U. 2016 r., poz. 1126).
15. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski. Dokumenty inne niż oświadczenia, o których mowa ust. 11 składane są w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenia za
zgodność 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. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie
pisemnej.
16. Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w terminie przez siebie
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wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu
albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
17. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
dokumenty i oświadczenia, o których mowa w VI ust. 8 SIWZ składa każdy z nich.

VII.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z
wykonawcami, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:
1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz
Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), za wyjątkiem oferty, umowy oraz
oświadczeń i dokumentów wymienionych w Rozdziale VI niniejszej SIWZ również w
przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp,
dla których ustawodawca przewidział wyłącznie formę pisemną. Zawiadomienia,
oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę w formie
pisemnej należy składać za pośrednictwem operatora pocztowego (w rozumieniu ustawy
z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.),
posłańca lub osobiście. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca
winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
2. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
pisemnie winny być składane na adres: Al. Lotników 32/46 pok. 301, 02-668 Warszawa.
3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę
drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: cft@cft.edu.pl a faksem na nr 22 843
13 69.
4. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą
faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego
potwierdzenia faktu ich otrzymania.
5. W przypadku niepotwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania przekazanych przez
Zamawiającego zawiadomień, oświadczeń wniosków lub informacji, Zamawiający uzna,
że dotarły one do Wykonawcy w dniu i godzinie ich nadania i były czytelne.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do
końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli
wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu
składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o
którym mowa w poprzednim zdaniu, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający
może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający
zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o
którym mowa w Rozdz. VII ust. 7.
9. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych
odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze
oświadczenie Zamawiającego.
10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
11. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na
jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym, jak i osobami uprawnionymi do
porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ.
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Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim,
w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.
12. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu:
a) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia lub opisania przez
Wykonawcę koperty, w której znajduje się składana przez niego oferta lub zmiana
oferty;
b) okoliczności wynikających z niewłaściwego zabezpieczenia przez Wykonawcę
informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
c) nieotrzymania przez Wykonawcę informacji związanych z prowadzonym
postępowaniem w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie błędnego
adresu, numeru telefonu, faxu, adresu e-mail lub numeru sprawy;
d) okoliczności wynikających z błędnego wskazania przez Wykonawcę w ofercie
informacji dotyczących „rachunku prowadzonego w banku” oraz „numeru konta”,
na który należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu.

VIII.

Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert,
określonego w niniejszej SIWZ, w wysokości: 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy
złotych zero groszy).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez 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. z 2016 r. poz. 359).
3. Wadium w formie pieniądza należy wpłacić przelewem na konto w Banku BGK nr
rachunku 76 1130 1017 0020 1465 1320 0005 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w
postępowaniu na bilety lotnicze”.
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków
pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w ust. 3, przed
upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako
ostateczny termin składania ofert).
5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:
1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony
do oferty;
2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego
kopia w ofercie należy złożyć przed upływem terminu składania ofert.
6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46
ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy
zostanie odrzucona.
8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium lub jego przepadku określa ustawa Pzp.
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IX.

Termin związania ofertą:
1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert(art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
3. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia
umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może
tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do
Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie
dłuższy jednak niż 60 dni.
4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty
wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem
nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu
związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek
wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

X.

Opis sposobu przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony wg. wzoru stanowiącego Załącznik nr 4
do SIWZ wraz ze specyfikację techniczną oferowanego urządzenia;
2) pełnomocnictwo do podpisania oferty (o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej
czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych), złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie;
3) oświadczenia wymienione w Rozdziale VI ust. 1 SIWZ;
4) uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy;
5) dokument potwierdzający wniesienie wadium – jeżeli dotyczy;
6) wymaga się, aby dla celów archiwizacyjnych, do oferty dołączyć zeskanowaną ofertę
do pliku PDF. Nośnikiem danych może być płyta CD lub DVD.
2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub
inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej
cenie oferty.
3. Oferta musi być podpisana zgodnie z art. 78 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.), czyli musi być opatrzona własnoręcznym
podpisem Wykonawcy lub osoby przez niego upoważnionej. Sposób złożenia podpisu
musi pozwalać na identyfikację osoby podpisującej ofertę, w szczególności obok
złożonego nieczytelnego podpisu powinna być przystawiona pieczątka zawierająca imię i
nazwisko osoby podpisującej ofertę. W sytuacji, gdy Wykonawca nie posiada pieczątki
imiennej, powinien na dokumentach złożyć własnoręczny podpis, z którego
jednoznacznie wynika brzmienie nazwiska umożliwiające identyfikację osoby składającej
podpis.
Jeżeli upoważnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania
wykonawcy/wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości
odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa – winno być ono udzielone
(podpisane) przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru,
oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub
kopii poświadczonej notarialnie.
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Niniejsze postanowienie stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw.
4. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii
poświadczonej notarialnie.
5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie
opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich
ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
9. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a
cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np.
zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację) oraz zawierała spis
treści.
10. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być
parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
11. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w
następujący sposób:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46
„Oferta w postępowaniu na rezerwacje, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych
nr sprawy: ZP/9/4/12/2018
Nie otwierać przed wyznaczonym terminem składania i otwarcia ofert"
i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
12. Elementy oferty, które Wykonawca zamierza zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. z 2018 r., poz. 419 z późn. zm.) powinny zostać umieszczone w
odrębnej, zaklejonej kopercie, opisanej „tajemnica przedsiębiorstwa” dołączonej do
oryginału oferty. Wykonawca w treści oferty powinien umieścić, we właściwym dla
zastrzeżonego dokumentu miejscu, informację, że jest on zastrzeżony oraz wykazać, że
zastrzeżony dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa (art. 8 ust. 3 ustawy Pzp). Jeśli
Wykonawca nie dopełni ww. obowiązków wynikających z ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, Zamawiający będzie miał podstawę do uznania, że zastrzeżenie
tajemnicy przedsiębiorstwa jest bezskuteczne i w związku z tym potraktuje daną
informację, jako niepodlegającą ochronie i niestanowiącą tajemnicy przedsiębiorstwa w
rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i
skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05)
ich odtajnieniem.
14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie
w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić
będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica
przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie
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w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia jednocześnie wykaże, iż dane
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
15. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do
złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o
wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie
odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA”
zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po
stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
16. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z
postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według tych samych zasad jak
wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty
oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu
poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty
ofert wycofywanych nie będą otwierane.
17. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt
3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i
wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym
przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w niniejszej SIWZ. Przepisy
ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów
projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.
18. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN,
Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia
wszczęcia postępowania. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie
opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń
według średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww.
informacje.
19. Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp Wykonawca składając ofertę, informuje
Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego
obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez
kwoty podatku.

XI.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy Al. Lotników 32/46 w Warszawie
– pok. 301 blok I do dnia 14 grudnia 2018 r., do godziny 12:00 i zaadresować zgodnie z
opisem przedstawionym w Rozdziale X SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina
wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy
kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z
zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 314 blok I, w dniu 14 grudnia
2018 r., o godzinie 13:00.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4
ustawy Pzp.

str. 15

7. Niezwłocznie
po
otwarciu
ofert
zamawiający
zamieści
na
stronie
www.cft.edu.pl/zamówienia informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofertach.

XII.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1. Cena oferty ma uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu
zamówienia, uwzględniając wszystkie parametry i warunki wskazane w SIWZ, OPZ jak
również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru Umowy.
2. Na cenę oferty składają się oferowane przez Wykonawcę, w zestawieniu wybranych
połączeń lotniczych, ceny biletów powiększone o wszelkie dodatkowe koszty związane z
dokonaniem rezerwacji, wydruku biletów, opłat lotniskowych i opłat za bagaż, oraz
innych, które mogą wystąpić na danym lotnisku czy u danego przewoźnika, a nadto
wynagrodzenie Wykonawcy (tj. opłaty transakcyjne – w tym prowizje/ opłaty / koszty
Wykonawcy).
3. Przedstawiona przez Wykonawcę cena brutto 5 biletów lotniczych służyć będzie jedynie
do porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający
zawrze umowę na maksymalną wartość zamówienia, tj. kwotę przeznaczoną na jego
realizację. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia obowiązywać będzie zaoferowana
przez Wykonawcę w formularzu ofertowym opłata transakcyjna.
4. Opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę obejmuje rzeczywisty koszt realizacji
zamówienia określony w OPZ, w szczególności: koszt rezerwacji i wystawienia biletu,
dostawę biletu w cenie brutto, przypominania o zbliżających się terminach wykupu
biletów, oferowanie wariantów połączeń, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów
docelowych, koszty powtórzenia rezerwacji, zmiany rezerwacji, zwrotu biletu, wymiany
biletu, reklamacji, wizowania paszportu, odprawy oraz wszelkie inne koszty związane z
należytym i zgodnym z SIWZ, wykonaniem przedmiotu zamówienia.
5. Zaoferowana przez Wykonawcę opłata transakcyjna musi mieć wartość wyższą niż 0,00
PLN i musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia (z wyjątkiem
kosztu biletu, wynikającego z taryfy przewoźnika), w tym koszty bezpośrednie realizacji
usługi, materiałów, pracy osób, sprzętu i transportu, koszty pośrednie i zysk, a także
wszystkie podatki obowiązujące na terenie RP, w tym podatek VAT.
6. Wykonawca w Formularzu oferty poda wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie
jednego biletu lotniczego (tam i z powrotem) krajowego lub zagranicznego. Podana
opłata transakcyjna będzie taka sama zarówno za wystawienie biletu lotniczego
krajowego jak i zagranicznego oraz będzie stała przez cały okres realizacji przedmiotu
zamówienia.
7. Wszystkie ceny powinny być wyrażone w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku.
8. W przypadku rozbieżności pomiędzy cenami podanymi przez Wykonawcę w ofercie
wyrażonymi słownie oraz cyfrowo, za prawidłowe Zamawiający uzna wartości wyrażone
słownie, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.
9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług,
Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek
od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.
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Wykonawca, składając ofertę, ma obowiązek poinformować Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego,
wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie
prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
10. Wykonawca zagraniczny, którego dotyczą przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 r., poz. 1221 ze zm.) dotyczące
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, oblicza cenę oferty bez uwzględnienia w niej
kwoty należnego podatku VAT, w formularzu podając wyłącznie wartość netto,
Zamawiający w takim przypadku zastosuje zapisy pkt. 8.
11. Wykonawca zagraniczny, w przypadku dostawy objętej przepisami rozporządzenia Rady
(EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Celny (Dz.U.UE.L.1992.302.1 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne
(Dz. U. 2018 r. poz. 167 ze zm.), kalkuluje cenę oferty bez uwzględnienia należnych w
Polsce należności przywozowych (cło). Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby
do obowiązku uiszczenia należności przywozowych, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny należności przywozowe, które miałby
wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
poinformuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku uiszczenia opłat przywozowych, wskazując nazwę (rodzaj)
towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do obowiązku
uiszczenia tychże opłat, oraz wskazując ich wartość bez kwoty opłat przywozowych
(cło).
12. W przypadku braku ww. informacji Zamawiający domniema, że wybór oferty
Wykonawcy nie będzie prowadził do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

XIII.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze
oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans
punktów w kryteriach:
a) cena brutto oferty (C) – 60% (max. 60 pkt);
b) termin realizacji (Tr) – 30% (max. 30 pkt);
c) termin płatności (Wp) – 10% (max. 10 pkt);
2. Ocena punktowa złożonych ofert dla poszczególnych kryteriów oceny ofert dokonana
zostanie zgodnie z poniższymi zasadami:
a) cena brutto z zestawienia wybranych połączeń lotniczych (C) – max 60 pkt.
Cena brutto wybranych połączeń lotniczych oferty najtańszej
C = ----------------------------------------------------------------------------------- x 60 pkt
Cena brutto wybranych połączeń lotniczych oferty badanej
Cena brutto oferty dotyczy wybranych przez Zamawiającego połączeń lotniczych na
podstawie przygotowanej przez Wykonawcę oferty sprzedaży według zamówienia
Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 1 do formularza ofertowego.
b) termin realizacji (T) – max. 30 pkt.
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Wykonawcy, zadeklarują rzeczywisty czas na dokonanie rezerwacji od chwili zgłoszenia
zlecenia przez Zamawiającego i zgodnie z tą deklaracją otrzymają punkty, i tak za:
 czas na dokonanie rezerwacji od chwili wysłania zlecenia przez Zamawiającego 4
godzin – otrzyma 0 pkt.;
 czas na dokonanie rezerwacji od chwili wysłania zlecenia przez Zamawiającego 3
godzin – otrzyma 10 pkt.;
 czas na dokonanie rezerwacji od chwili wysłania zlecenia przez Zamawiającego 2
godzin – otrzyma 20 pkt.;
 czas na dokonanie rezerwacji od chwili wysłania zlecenia przez Zamawiającego 1
godziny – otrzyma 30 pkt.;
c) termin płatności (W) – 10% (max. 10 pkt);
Wykonawcy, zadeklarują termin płatności i zgodnie z tą deklaracją otrzymają punkty, i
tak za:
 14 dniowy termin płatności – otrzyma 0 pkt.;
 21 dniowy termin płatności – otrzyma 5 pkt.;
 30 dniowy termin płatności – otrzyma 10 pkt.;
Zamawiający ustanawia minimalny termin płatności, który może wynieść 14 dni oraz
maksymalny, który może wynieść 30 dni. Termin płatności liczony jest od dnia
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jeżeli
Wykonawca nie wpisze w ofercie terminu płatności, Zamawiający przyjmie, że termin
płatności wynosi 14 dni i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą, a
Wykonawcy zostaną przyznane punkty jak dla zaoferowania terminu 14 dni. Jeżeli
Wykonawca zaproponuje termin płatności krótszy niż 14 dni lub dłuższy niż 30 dni, to
oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ.

3.

4.

5.

6.
7.

Całkowita ocena punktowa ofert dokonana zostanie zgodnie z poniższym wzorem:
Ocena oferty (całkowita liczba uzyskanych punktów) = C + Tr + Wp
Punktacja przyznawana ofertom w w/w kryteriach będzie liczona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą
ofertę.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie
wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w SIWZ i zostanie oceniona
jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.
Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród
tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej
cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając
oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowali w złożonych
ofertach.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
W przypadku gdy wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, na wezwanie
Zamawiającego z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp, nie przedłoży dokumentów wymaganych
przez Zamawiającego w tym wezwaniu i po ponownym wezwaniu z art. 26 ust. 3 ustawy
Pzp nie uzupełnia, poprawi dokumentów czy oświadczeń w wyznaczonym terminie,
wykonawca zostanie wykluczony z postępowania i jego oferta zostanie uznana jako
odrzucona. Zamawiający może w takim przypadku:
 jeżeli zachodzą okoliczności przewidziane w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp –
unieważnić całe postępowanie, lub
str. 18



dokonać ponownej oceny punktowej ofert, które nie podlegają odrzuceniu lub
których wykonawca nie został wykluczony z postępowania wg. ww. kryteriów
oceny ofert i przeprowadzić ponownie kolejne czynności przewidziane zapisami
niniejszej SIWZ i ustawy Pzp.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego:

XIV.

1. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą zobowiązany jest:
a) do przekazania Zamawiającemu niezbędnych danych i informacji do uzupełnienia
umowy (w tym danych osoby, która będzie zawierała umowę w imieniu Wykonawcy,
danych kontaktowych wskazywanych w umowie, kwoty netto wynagrodzenia i
należnego podatku VAT).
2. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to
nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
3. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy
przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
4. Zawarcie umowy nastąpi w/g wzoru Zamawiającego, stanowiącego Załącznik nr 4 do
SIWZ.
5. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XV.

Zamawiający nie wymaga przedmiotowym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści
zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego:

XVI.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

XVII.

Zawarcie umowy nastąpi w/g wzoru Zamawiającego, stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ.
Rozliczenia prowadzone będą w walucie polskiej (PLN).
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zmiany umowy nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
oferty zgodnie z postanowieniami wzoru umowy, stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ.
Zmiany, o których mowa w ust. 3 powyżej, wymagają zgody obu Stron i muszą być
dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w
Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz
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2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154
pkt 5 ustawy Pzp.
Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia lub
zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy
Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) określenia warunków udziału w postępowaniu;
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
c) odrzucenia oferty odwołującego;
d) opisu przedmiotu zamówienia;
e) wyboru oferty najkorzystniejszej.
Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego,
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne
uzasadniające wniesienie odwołania.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w
postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym
podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,. Odwołujący przesyła kopię
odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem
terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Terminy wniesienia odwołania:
a) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w
sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 10. dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.
b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia
zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie
internetowej.
c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt a) i b) powyżej wnosi się w
terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności
można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego
wniesienia.
d) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia;
2) miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie
Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy
Działu VI ustawy Pzp.
Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania
odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7. dni od dnia
doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w
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rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz.
1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Załączniki
Załącznik nr 1 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące braku podstaw wykluczenia
Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Załącznik nr 5 - Formularz oferty
Załącznik nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 7 – Wykaz usług
Załącznik nr 8 – Zestawienie wybranych połączeń lotniczych
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Załącznik nr 1

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
WYKONAWCA:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rezerwacja, sprzedaż
i dostawa biletów lotniczych [ZP/9/4/12/2018], prowadzonego przez Centrum Fizyki
Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje:
I.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego
w Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
II.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
określonych przez Zamawiającego w Rozdziale III SIWZ, polegam na zasobach
następującego/ych podmiotu/ów:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

……/……

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………….……., dnia ………………. r.

………………………………
(podpis)

……/……

Załącznik nr 2

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
WYKONAWCA:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rezerwacja, sprzedaż i
dostawa biletów lotniczych [ZP/9/4/12/2018], prowadzonego przez Centrum Fizyki
Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, co następuje:
I.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy PZP.
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. ………………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww.
okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(należy opisać okoliczności czynu wykonawcy stanowiącego podstawę wykluczenia, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 13 i 14 oraz 16 – 20 Pzp i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz podać dowody, że podjęte przez niego środki są
wystarczające do wykazania jego rzetelności)

II.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby
powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………

……/……

…………………………………………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) na podstawie art. 24 ust.
13 – 22 i ust. 5 pkt 1 ustawy PZP, nie podlega/ ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie

zamówienia.
III.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych
podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………… (podać
pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) ), nie zachodzą
podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
IV.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.
………………….……., dnia ………………. r.

………………………………
(podpis)

……/……

Załącznik nr 3

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
WYKONAWCA:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy
składane na podstawie 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 r., poz. 1579 ze zm., dalej jako: ustawa PZP),
DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rezerwacja, sprzedaż i
dostawa biletów lotniczych [ZP/9/4/12/2018], prowadzonego przez Centrum Fizyki
Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk, oświadczam, że:
 NIE NALEŻĘ do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP
wraz z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty.
 NALEŻĘ do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
PZP wraz z następującymi uczestnikami postępowania:
1) ………………………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………………………
3) ………………………………………………………………………………………………
………………….……., dnia ………………. r.

………………………………
(podpis)

……/……

Załącznik nr 4

Wzór umowy ZP/9/4/12/2018
zawarta w dniu …………………… r. pomiędzy:
„Zamawiający”
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
reprezentowany przez: ………………………………… - Dyrektor CFT PAN
„Wykonawca”
………
………
………
NIP: ………
reprezentowany przez: ………………………………… - ……………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”, o następującej treści:
Niniejsza umowa, zwana dalej „Umową”, zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp”.

1.

2.
3.
4.

§1
Przedmiot umowy
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz
sprzedaż biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i
zagranicznych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego. Rezerwacje i kupno biletów realizowane będą w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia dalej
zwany również „OPZ”, stanowiącym integralną część niniejszej umowy.
Wykonawca będzie gotowy do realizacji umowy przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, z
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na
ustalonych umową warunkach.
Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę z zachowaniem należytej staranności.

§2
Termin realizacji
1. Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu umowy począwszy od dnia zawarcia
umowy, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2019 r.
2. Realizacja przedmiotu umowy odbywać się będzie sukcesywnie przez okres 12 miesięcy,
lub do wyczerpania maksymalnej wartości zobowiązania w zależności od tego, które ze
zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
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§3
Obowiązki Wykonawcy
1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną potrzebę
rezerwacji biletu, określając dane osoby podróżującej, termin i trasę podróży, klasę
biletu, ilość biletów, środek transportu, datę dostarczenia biletu oraz inne istotne
informacje potrzebne dla realizacji zamówienia.
2. Strony postanawiają, że Wykonawcy nie służy roszczenie o złożenie zamówienia /
dokonanie zakupu biletów przez Zamawiającego.
3. Rezerwacja i sprzedaż biletów odbywać się będzie wg potrzeb Zamawiającego, zgodnie z
OPZ.
4. Strony zgodnie ustalają, że ewentualna zmiana rezerwacji nie powoduje ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.
5. Po wyborze przez Zamawiającego połączenia, Wykonawca w terminie do … godzin 3 od
chwili zgłoszenia zlecenia, wystawi i prześle go drogą elektroniczną.
6. W przypadku gdy podróż będzie się rozpoczynać w innym miejscu niż w Polsce, bilet
powinien być dostępny również w przedstawicielstwie linii lotniczych, u których
wykupiony został dany bilet, w kraju wylotu lub w inny sposób dostarczony odbiorcy, po
uzgodnieniu z Zamawiającym, w sposób umożliwiający rozpoczęcie podróży w
wyznaczonym terminie.
7. W przypadku, gdy Zamawiający udowodni Wykonawcy, iż istnieje tańszy możliwy do
wykupienia bilet na dane połączenie, Wykonawca zobligowany jest do wykupu
wskazanego biletu i odsprzedaży Zamawiającemu w tej samej cenie powiększonej o
opłatę transakcyjną.
8. Wykonawca, w razie nieprzewidzianej w pierwotnie złożonym zamówieniu potrzeby
zgłoszonej ze strony Zamawiającego, dokona zmiany nazwiska osoby dla której
Zamawiający dokonuje zakupu biletu, dokona zmiany terminu wyjazdu lub przyjmie
rezygnację z podróży, jeżeli takie przypadki zostaną zgłoszone Wykonawcy nie później
niż 48 godzin przed planowaną podróżą. Jeżeli te zmiany wiązać się będą z
koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający wyrówna udokumentowana różnicę
w cenie, z zastrzeżeniem jednakże uprzedniej akceptacji dodatkowego kosztu. Poza tą
różnicą w cenie, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wobec
Wykonawcy.
9. Wykonawca zobowiązuje się do informowania zainteresowanych pracowników
Zamawiającego, o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych
wcześniej rezerwacjach.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości zamawianych biletów w
przypadku ograniczenia ilości wyjazdów, ale minimalna ilość wszystkich biletów nie
będzie mniejsza niż 50. W takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego.
11. Wykonawca będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu na adres cft@cft.edu.pl
comiesięczne, do każdego 5 dnia miesiąca, raporty w formie zestawień za zakupione
bilety z podaniem składników cenotwórczych.
12. Wykonawca poinformuje Zamawiającego na adres cft@cft.edu.pl o wykorzystaniu 80%,
90% i 100% wartości umowy w terminie 48 godzin liczonych od osiągnięcia każdego z
poziomów.
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§4
Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego
posiadaniu, niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
Zamawiający w miarę możliwości i potrzeb będzie współpracował z Wykonawcą w celu
prawidłowej realizacji umowy.
Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT czynnym i otrzymał numer
indentyfikacyjny NIP 525-000-92-81.
§5
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony uzgadniają, iż maksymalnie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy
nie przekroczy kwoty brutto ……………… zł (słownie: …………….).
Opłata transakcyjna za każdy wydany Zamawiającemu bilet lotniczy jest stałej wysokości
i wynosi: ………………4 zł (brutto).
Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację każdego zlecenia będzie sumą ceny zakupu
każdej usługi przez Wykonawcę oraz opłaty transakcyjnej za zakup usługi określonej w §
1 umowy w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy, stanowiącą załącznik nr 1 do
umowy.
Wykonawca jest uprawniony do wynagrodzenia wyłącznie za faktycznie wykorzystane
przez Zamawiającego usługi. Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do żądania
wynagrodzenia lub odszkodowania za niezamówione usługi, które wyczerpywałyby
kwotę określoną w ust. 1.
Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.
W wynagrodzeniu Wykonawcy mieszczą się także wszelkie koszty, opłaty i wydatki,
które Wykonawca zobowiązany jest ponieść w związku z prawidłową realizacją
zamówienia.

§6
Warunki płatności
1. Wykonawca w ciągu 48 godzin od akceptacji propozycji połączenia przez
Zamawiającego, wystawi i dostarczy drogą elektroniczną na adres cft@cft.edu.pl fakturę
VAT.
Faktura musi zawierać:
a) trasę podróży;
b) cenę biletu wg taryfy przewoźnika;
c) opłatę transakcyjną;
d) nazwisko pasażera.
dodatkowo Wykonawca umieści na fakturze symbol i numer niniejszej umowy.
Faktura która nie będzie zawierała w/w elementów, względnie zostanie wystawiona
nieprawidłowo (tj. zawierać będzie błędy o charakterze merytorycznym, księgowym)
zostanie odesłana do Wykonawcy w celu jej poprawienia. Do czasu wystawienia
prawidłowej faktury VAT Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą
należności.
2. Strony postanawiają, że w cenę sprzedaży biletu/biletów dostarczanych w ramach
realizowanego zamówienia, będą wliczone wszelkie dodatkowe koszty związane z
dokonaniem rezerwacji, wydruku biletów, opłat lotniskowych i opłat za bagaż w ramach
standardowej usługi oferowanej przez danego przewoźnika, oraz inne, które mogą
wystąpić na danym lotnisku czy u danego przewoźnika, a nadto wynagrodzenie
4
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Wykonawcy (tj. opłaty transakcyjne – w tym prowizje/ opłaty / koszty Wykonawcy)
związane z wykonywaniem niniejszej umowy.
Cena sprzedaży będzie uiszczana przez Zamawiającego za faktycznie dostarczone, na
podstawie złożonego zamówienia, bilety.
Płatność każdorazowo zostanie dokonana przez Zamawiającego, na podstawie
prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT, w terminie …5 dni,
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
Jako podstawa rozliczenia przyjęte zostaną ceny opłat transakcyjnych podane przez
Wykonawcę w formularzu cenowym oraz ceny biletów według taryf przewoźników.
Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy utrzymanie stałości opłat
transakcyjnych, ustalonych w formularzu oferty.
Płatność na rzecz Wykonawcy może zostać pomniejszona o naliczone kary umowne o ile
taka forma zapłaty kar umownych zostanie wybrana przez Zamawiającego na podstawie
§12 ust. 3.

§7
Ubezpieczenie
1. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania Umowy
polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności na kwotę nie niższą niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero
groszy). Wykonawca przed podpisaniem Umowy zobowiązany jest do przekazania
Zamawiającemu kopii ww. polisy ubezpieczeniowej.
2. W przypadku gdy okres ubezpieczenia Wykonawcy ulega zakończeniu przed terminem
realizacji przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 Umowy, Wykonawca zobowiązany
jest najpóźniej w terminie 5 dni przed wygaśnięciem ważności polisy, do przedstawienia
Zamawiającemu kolejnej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na sumę ubezpieczenia
co najmniej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych zero groszy).
3. W przypadku naruszenia postanowień Umowy, o których mowa w ust. 1 i 2 niniejszego
paragrafu, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy i żądania kar
umownych zgodnie z § 12 ust. 1 pkt 11) Umowy.

1.
2.
3.

4.
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§8
Personel Wykonawcy
Wykonawca zapewni niezbędny personel oraz narzędzia dla właściwego i terminowego
wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ogólną i techniczną kontrolę nad
wykonaniem zamówienia określonego w umowie.
Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem
oraz zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich prawnych zobowiązań związanych z
zatrudnieniem personelu.
Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 a uPzp wymaga zatrudniania przez Wykonawcę
lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 108 z pózn. zm.), w wymiarze
czasu pracy adekwatnym do powierzanych zadań, osób wykonujących czynności
związane z wyszukiwaniem połączeń i wystawianiem biletów z uwzględnieniem
minimalnego wynagrodzenia z a pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2017 r., poz. 847 z
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5.

późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. W trakcie realizacji zamówienia
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec
Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4
czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) żądania złożenia przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
b) żądania złożenia przez Wykonawcę wyjaśnień w przypadku wątpliwości w
zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia.
W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, nie krótszym niż 2 dni robocze, Wykonawca pod rygorem
sankcji określonych w umowie, przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w
celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez
Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w
trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu
składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte
wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji
zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” (tj.
w szczególności bez adresów i nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) dalej „RODO”. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymagań określonych w
ust. 4, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty kary umownej
określonej w §12 ust. 1 pkt 10) Umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym
przez Zamawiającego terminie żądanych dowodów, o których mowa w ust. 6, traktowane
będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w ust. 4.
§9
Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie działań realizowanych w ramach niniejszej
umowy podwykonawcy, w zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy oraz firmom
podwykonawców określonym w Ofercie.
Wykonawca nie może rozszerzyć podwykonawstwa poza zakres wskazany w Ofercie
Wykonawcy oraz rozszerzyć podwykonawstwa o firmy inne niż wskazane w Ofercie bez
pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.
Za działania lub zaniechania podwykonawcy Wykonawca ponosi odpowiedzialność na
zasadzie ryzyka.
W razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1-2, Zamawiający może odstąpić
od umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie § 13 ust. 1 pkt 8) niezależnie od
prawa odmowy wypłaty wynagrodzenia za usługi świadczone przez podwykonawców w
innym zakresie niż wskazany w Ofercie lub przez inne firmy podwykonawców niż
wskazane w Ofercie.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby
Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na
którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia
oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub
dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.
Zapisy stosuje się także wobec dalszych podwykonawców.
Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy
wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub
zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
§ 10
Kontrola
Wykonawca zobowiązuje się poddać kontroli w zakresie prawidłowości wykonywania
umowy. Zamawiający może zlecić wykonanie kontroli innym osobom lub podmiotom.
W przypadku kontroli, wykonywanej przez Zamawiającego lub inne uprawnione
podmioty, Wykonawca udostępni kontrolującym wgląd w dokumenty, w tym dokumenty
finansowe oraz dokumenty elektroniczne związane z wykonywaniem umowy.
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Prawo kontroli przysługuje Zamawiającemu oraz innym uprawnionym podmiotom
zarówno w siedzibie Wykonawcy, jak i w miejscu wykonywania umowy lub innym
miejscu związanym z realizacją umowy.
Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia bez zbędnej
zwłoki pełnej informacji o stanie wykonywania umowy.
§ 11
Reklamacje
W przypadku dostarczenia biletu/biletów zamówionych przez osoby niewskazane przez
Zamawiającego w § 15 ust. 2 umowy lub niezgodnie ze złożonym zamówieniem (błędy
w danych osoby podróżującej, niezgodność w zakresie trasy, daty, klasy podróży czy
innych w stosunku do złożonego zamówienia), Zamawiający jest uprawniony do
odmowy przyjęcia biletu/biletów do czasu ponownego ich dostarczenia, w terminie
przewidzianym w § 3 ust. 5, zgodnie ze złożonym zamówieniem.
Wszelkie koszty związane ze zmianą rezerwacji i danych zawartych w biletach z
przyczyn wskazanych w ust. 1 ponosi Wykonawca.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do dostarczenia biletów w
terminie umożliwiającym odbycie lotu w dacie wskazanej w zamówieniu, Zamawiający
będzie uprawniony do zakupu biletów na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności
uzyskiwania upoważnienia sądu w tym zakresie.
W przypadku gdy Zamawiający zgłosi reklamację co do sposobu wykonania umowy, to
Wykonawca zobowiązany będzie do jej rozpatrzenia w ciągu 3 dni roboczych liczonych
od dnia jej zgłoszenia przez Zamawiającego. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie
oznacza uznanie zasadności roszczeń Zamawiającego w całości.

§ 12
Kary umowne
1. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach i
wysokościach:
1) 25% wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 umowy w przypadku
wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
2) 500 złotych (słownie: pięćset złotych) za każdy przypadek niedokonania przez
Wykonawcę rezerwacji lub zakupu usług określonych w § 1 umowy lub za każdy
przypadek niepodporządkowania się przez Wykonawcę zmianom wskazanym przez
Zamawiającego do propozycji realizacji usług objętych danym zleceniem.
3) 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w
przedstawieniu Zamawiającemu propozycji realizacji usług objętych danym
zleceniem.
4) 50 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy przypadek naruszenia przez
Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w § 3 umowy.
5) 150% ceny wykupionej usługi oraz opłaty transakcyjnej za każdy przypadek
dokonania przez Wykonawcę rezerwacji nie spełniającej wymagań Zamawiającego
wskazanych w umowie lub w zleceniu złożonym przez Zamawiającego.
6) 200% ceny biletu oraz opłaty transakcyjnej w przypadku dostarczenia biletu w
terminie skutkującym niemożliwością rozpoczęcia podróży w planowanym terminie.
7) 5% ceny biletu oraz opłaty transakcyjnej za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w
dostarczeniu w ustalonym terminie biletu lub potwierdzenia rezerwacji;
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8) w przypadku utraty, zniszczenia, zniekształcenia, ujawnienia lub wykorzystania przez
Wykonawcę jakichkolwiek danych, pozyskanych przy wykonywaniu umowy, w tym
informacji mogących mieć charakter informacji poufnych, w innych celach niż
określone w umowie - w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto
określonego w § 5 ust. 1.
9) w przypadku nieprzedłożenia przez Wykonawcę zgodnie z żądaniem Zamawiającego,
o którym mowa w § 8 ust. 4, któregokolwiek z dokumentów tam określonych we
wskazanym terminie, lub nieudzielenia wyjaśnień, o których mowa w § 8 ust. 4 lit. b)
lub uniemożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli, o której mowa w § 8
ust. 4 lit. c ) - w wysokości 1 000,00 zł za każdy przypadek ww. naruszenia
10) w przypadku oddelegowania do wykonywania prac określonych w ust. 1 osoby nie
zatrudnionej na podstawie umowy o pracę - w wysokości 1 000,00 zł za każdy
stwierdzony przypadek, przy czym kara może być nakładana wielokrotnie wobec tej
samej osoby, jeżeli podczas kontroli Zamawiający lub inny uprawniony organ
stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na podstawie umowy o pracę.
11) w razie zwłoki Wykonawcy w przekazaniu dokumentów potwierdzających posiadanie
wymaganego ubezpieczenia, ponad termin określny w § 7 ust. 2 Umowy - w
wysokości 100 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
Kary umowne są od siebie niezależne i należą się w pełnej wysokości nawet w
przypadku, gdy za jedno zdarzenie naliczana jest więcej niż jedna kara.
Roszczenia z tytułu kar umownych będą pokrywane z wynagrodzenia należnego
Wykonawcy lub bezpośrednio przez Wykonawcę na podstawie skierowanego do
Wykonawcy wezwania do zapłaty, w zależności od wyboru Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty zastrzeżonych kar umownych na rachunek
wskazany przez Zamawiającego w nocie obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia
otrzymania takiej noty, o ile taka forma pokrycia kar umownych zostanie wybrana
zgodnie z postanowieniami ust. 3.
Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 13
Wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu jest uprawniony do wypowiedzenia umowy ze skutkiem
natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących
przypadkach:
1) gdy Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową lub nienależycie i
nie zmienia sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez
Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w
terminie określonym w tym wezwaniu. Obowiązku wezwania do usunięcia uchybień
nie stosuje się w sytuacjach, w których z uwagi na charakter danego uchybienia nie
można go już usunąć lub wymagane było jego natychmiastowe usunięcie.
2) jeżeli Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności albo wszczęto wobec niego
postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe bądź naprawcze.
3) jeżeli suma kar umownych, o których mowa w §12 przekroczy 20% łącznej kwoty
maksymalnego wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 1.
4) jeżeli Wykonawca odmówił wykonania czynności określonych w § 1 umowy.
5) jeżeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie dokonał rezerwacji nie spełniającej
wymagań Zamawiającego wskazanych w umowie lub w zleceniu złożonym przez
Zamawiającego.
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6) w przypadku co najmniej dwukrotnego opóźnienia w przedstawieniu Zamawiającemu
propozycji realizacji zamówionych usług.
7) jeżeli Wykonawca co najmniej dwukrotnie nie podporządkował się zmianom
wskazanym przez Zamawiającego dotyczącym sposobu realizacji usługi.
8) gdy Wykonawca zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym
podmiotom niż wskazane w ofercie lub zaakceptowane przez Zamawiającego zgodnie
z procedurami przewidzianymi w umowie.
9) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie
umowy o pracę osób, których wymaganie to dotyczy lub gdy Wykonawca naruszył
zasady przedkładania wymaganych informacji lub dokumentów w zakresie
wykazania spełniania ww. wymagania.
10) w przypadku, gdy dojdzie do trzykrotnego wystawienie biletu w cenie wyższej niż
ustalona przez Zamawiającego, o czym mowa w § 3 ust. 7 niniejszej umowy.
11) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 5 dni od pierwszego
zlecenia, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.
12) w przypadku, gdy zwłoka Wykonawcy w przekazaniu dokumentów potwierdzających
posiadanie wymaganego ubezpieczenia, ponad termin określny w § 7 ust. 2 Umowy
przekracza 7 dni.
13) jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, że nie jest prawdopodobnym
należyte wykonanie Umowy w umówionym terminie.
14) w przypadku naruszenia obowiązku zatrudniania przy realizacji umowy na podstawie
umowy o pracę osób, których wymaganie to dotyczy lub gdy Wykonawca co
najmniej dwukrotnie naruszył zasady przedkładania wymaganych informacji lub
dokumentów w zakresie wykazania spełniania ww. wymagania.
2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zostanie sporządzone w formie pisemnej wraz z
uzasadnieniem, będzie wywierać skutki na przyszłość i zostanie przesłane Wykonawcy
na adres wskazany w §15 ust. 1 lit. b) niniejszej umowy.
3. Odstąpienie od umowy lub jej wypowiedzenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku
zapłaty kar umownych zastrzeżonych w umowie.
§ 14
Zmiana umowy
1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać
się na warunki pozaumowne.
2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:
1) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy za realizację umowy, w
trakcie obowiązywania umowy w przypadku zmiany stawki podatku VAT;
2) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia;
3) gdy wynikną rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony;
4) zmianę terminów cząstkowych związanych w realizacją zlecenia:
a) gdy dochowanie terminu jest możliwe z uwagi na siłę wyższą, która ma
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zamówienia (termin może ulec
przedłużeniu o czas trwania siły wyższej);
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b) w razie wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron lub których Strony przy
zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć (termin
może zostać wydłużony o czas trwania tych okoliczności);
3. W przypadku okoliczności opisanych w ust. 2 pkt 1) powyżej, Wynagrodzenie netto nie
zmieni się, a zmianie ulegnie wynagrodzenie brutto.
4. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod
rygorem nieważności.
§ 15
Zarządzanie realizacją umowy
1. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania
działań objętych umową:
a) po stronie Zamawiającego: ……… nr tel. ………, email …………
b) po stronie Wykonawcy: ……… nr tel. ………, email …………
2. Zamawiający ustanawia następujących przedstawicieli do potwierdzania i wykupu
rezerwacji:
Nazwisko i imię

Telefon

e-mail

3. Wykonawca ustanawia następujących przedstawicieli do realizacji przedmiotu umowy:
Zakres

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

e-mail

Bilety
lotnicze
Wizowanie
paszportów

4. Korespondencja pomiędzy Stronami realizowana będzie drogą elektroniczną,
telefoniczną lub za pomocą faksu, przez upoważnionych przedstawicieli.
5. W przypadku zmiany osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron zobowiązuje się
do natychmiastowego powiadomienia listem poleconym.

1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

§ 16
Dane osobowe
Z dniem podpisania Umowy, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych
osobowych w jego imieniu na zasadach określonych w niniejszym paragrafie przez okres
trwania niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania powierzonych przez Zamawiającego
danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wykonawca oświadcza, iż zapewnia wystarczające i odpowiednie środki techniczne i
organizacyjne, by przetwarzanie danych osobowych odbywało się zgodnie z przepisami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej „RODO” i chroniło prawa
osób, których dane dotyczą.
Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada wiedzę fachową, jest wiarygodny i
posiada odpowiednie zasoby (techniczne i organizacyjne) pozwalające mu na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z RODO oraz niniejszą umową.
Dane osobowe powierzane są Wykonawcy wyłącznie w celu prawidłowej realizacji
przedmiotu niniejszej Umowy.
Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych pasażerów.
Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych zwykłych: imienia,
nazwiska, adresu email oraz numeru telefonu.
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Podmiot przetwarzający uprawniony jest do pobierania, zbierania, utrwalania,
odczytywania, przeglądania, porządkowania, przechowywania, wykorzystywania i
udostępniania przewoźnikom i ambasadom oraz usuwania powierzonych danych, zgodnie
z ustaleniami dokonanymi z Zamawiającym.
9. Strony ustalają, że Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe przez czas trwania
Umowy.
10. Wykonawca zobowiązuje się do:
1) wykorzystania powierzonych przez Zamawiającego danych osobowych wyłącznie w
celu i zakresie określonym w niniejszym paragrafie, na udokumentowane polecenie
Zamawiającego, chyba że obowiązek przetwarzania w inny sposób nakładają na
Wykonawcę przepisy prawa; Wykonawca będzie dokumentował polecenia
Zamawiającego;
2) poinformowania Zamawiającego, przed rozpoczęciem przetwarzania, o obowiązku
prawnym skutkującym koniecznością przetwarzania danych osobowych inaczej niż na
udokumentowane polecenie Zamawiającego, chyba że przepisy prawa zabraniają
udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;
3) poinformowania Zamawiającego niezwłocznie, jeżeli jego zdaniem wydane mu
polecenie stanowi naruszenie RODO lub innych przepisów Unii lub państwa
członkowskiego o ochronie danych;
4) niewykonywania żadnych czynności związanych z dalszym przekazywaniem danych
osobowych nieuregulowanych w niniejszej Umowie, a w szczególności do
niekorzystania przy przetwarzaniu powierzonych danych z usług innego podmiotu bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zawarcia z takim podmiotem umowy
na warunkach analogicznych jak warunki niniejszej Umowy; Wykonawca jest
odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wybór podprocesora zapewniającego
wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i
organizacyjnych by przetwarzanie odbywało się zgodnie z przepisami RODO i
chroniło prawa osób, których dane dotyczą;
5) zobowiązania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do
zachowania w tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia;
6) wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych,
zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania danych
osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych w
szczególności poprzez zastosowania urządzeń zapewniających pseudonimizację i
szyfrowanie danych osobowych;
7) zgłaszania Zamawiającemu naruszenia ochrony powierzonych do przetwarzania
danych osobowych nie później niż w terminie 24 h po stwierdzeniu tego naruszenia;
jeżeli Wykonawca zgłosi Zamawiającemu naruszenie po upływie 24 godzin od
stwierdzenia naruszenia, powinien on do tego zgłoszenia dołączyć wyjaśnienie
przyczyn opóźnienia.
8) pomagania Zamawiającemu w wywiązywaniu się z jego obowiązków związanych z
przetwarzaniem powierzonych do przetwarzania danych osobowych;
9) niezwłocznego zwrócenia Zamawiającemu danych osobowych po rozwiązaniu lub
wygaśnięciu Umowy oraz usunięcia tych danych oraz ich kopii ze wszelkich
elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez
Wykonawcę dla realizacji celu określonego w niniejszej umowy, chyba, że przepisy
prawa nakazują przechowywanie tych danych;
10) wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność,
integralność, dostępność danych osobowych i odporność systemów wykorzystanych
do ich przetwarzania;
8.
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11) regularnego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i
organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania danych
osobowych.
12) prowadzenia rejestru kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu
Zamawiającego, obejmujący wszelkie informacje wymienione w art. 30 ust. 2 RODO,
11. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania postanowień niniejszej Umowy. W przypadku, gdy wskutek
naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy Zamawiający zostanie
obciążony karami pieniężnymi lub grzywną, wymierzoną Zamawiającemu, osobom
reprezentującym Zamawiającego lub pracownikom Zamawiającego z powyższego tytułu,
Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kwoty równej wartości uiszczonej kary lub
grzywny.
12. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania kontroli zastosowanych przez Wykonawcę
sposobów ochrony powierzonych danych osobowych. Wykonawca ma obowiązek
umożliwienia Zamawiającemu przeprowadzenia takiej kontroli niezwłocznie po
wezwaniu. Jeżeli zdaniem Wykonawcy polecenie wydane mu w związku z realizacją
przez Zamawiającego prawa do kontroli stanowi naruszenie przepisów o ochronie
danych, Wykonawca niezwłocznie informuje o tym Zamawiającego.
13. Wykonawca zobowiązuje się zająć niezwłocznie i właściwie każdym pytaniem
Zamawiającego dotyczącym przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy
danych osobowych, w szczególności tych dotyczących organizacji ochrony danych
osobowych u Zamawiającego oraz związanych z żądaniem osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
W tym celu Wykonawca wdroży odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
umożliwiające sprawne udzielenie Zamawiającemu żądanych informacji
14. W przypadku prowadzenia przez organ nadzorczy postępowania kontrolnego u
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu wszelkich
informacji oraz udostępnić wszelkie dokumenty, jakie okażą się pomocne celem
wykazania przez Zamawiającego przestrzegania przepisów RODO oraz wyjaśnienia
kwestii stanowiących przedmiot badania organu nadzorczego.
15. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych w zakresie i
celu określonym w niniejszej Umowie, a także do udzielenia dalszych upoważnień do
przetwarzania danych osobom współpracującym z Wykonawcą na podstawie umowy o
pracę lub umowy cywilnoprawnej, które mają dostęp do przetwarzanych danych
osobowych.
16. W przypadku, gdy Zamawiający uzna to za konieczne celem zapewnienia należytej
najwyższej ochrony danych osobowych osób których one dotyczą, Wykonawca
zobowiązany jest pomóc Zamawiającemu w realizowaniu obowiązków wynikających z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności zawiadamianiu osoby,
której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych, ocenie skutków dla
ochrony danych i uprzednich konsultacjach oraz zapewnieniu bezpieczeństwa danych
osobowych.

1.

§ 17
Poufność informacji
Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w
poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w
jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem umowy,
bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie „Informacjami
Poufnymi”.
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i
informacji:
1) dostępnych publicznie;
2) otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie
obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności;
3) które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy
bez obowiązku zachowania poufności;
4) w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich
ujawnienie.
W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na
podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje
Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych.
Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości
wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie
Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
Wykonawca zobowiązuje się do:
1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich
utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich;
2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których
wykonuje umowę i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z
umowy obowiązkach w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego
zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania
poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca
ponosi odpowiedzialność jak za własne działania.
W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu
nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie
podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz zobowiązuje się do
poinformowania o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej
lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego,
powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub
ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne.
Po wykonaniu umowy oraz w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze
Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie zniszczy
wszelkie Informacje Poufne.
Ustanowione umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również
przewidziane w umowie kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności
Informacji Poufnych, obowiązują zarówno podczas wykonania umowy, jak i po jej
wygaśnięciu.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z niniejszej
umowy.
2. Wykonawca nie może powierzyć zobowiązań wynikających z treści niniejszej umowy
innemu podmiotowi.
3. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych
na drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze
względu na siedzibę Zamawiającego.
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4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) a w
sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz
dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

„Zamawiający”

„Wykonawca”

Załączniki do umowy
Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia
Załącznik nr 3 – Umowa powierzenia danych osobowych
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Załącznik nr 3 do umowy
WZÓR

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
do umowy nr ZP/9/4/12/2018
zawarta w dniu ……………………………………. r. w Warszawie pomiędzy:
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN z siedzibą w Warszawie (02-668) przy al. Lotników
32/46, REGON 000844815, NIP 525-000-92-81.
reprezentowanym przez:
………………………………………, zwanym dalej Zleceniodawcą lub Administratorem
Danych Osobowych,
a
……..…………………… z siedzibą w ………………………………., przy ul.
…….…………………………., REGON ………………………., NIP ...……………………,
reprezentowaną przez:
………………………………………, zwanym dalej Wykonawcą lub Podmiotem
przetwarzającym,
zwanymi łącznie „Stronami” o następującej treści:

1.

2.
3.
4.
5.

6.

§1
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
W związku z realizacją umowy nr ……………………………………. z dnia
……………………… r. pn, Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych
Zleceniodawca powierza Wykonawcy w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o
ochronie danych osobowych).
Zleceniodawca oświadcza, że jest Administratorem danych, które powierza.
Powierzone dane zawierają informacje o podróżnych w celu umożliwienia wykonania
usług wskazanych w Umowie Głównej, związanych z realizacją podróży.
Zleceniodawca powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych w zakresie
określonym w § 2.
Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami umożliwiającymi prawidłowe
przetwarzanie danych osobowych powierzonych przez Administratora, w zakresie i celu
określonym Umową.
Wykonawca oświadcza również, że osobom zatrudnionym przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych nadane zostały upoważnienia do przetwarzania danych
osobowych oraz, że osoby te zostały zapoznane z przepisami o ochronie danych
osobowych oraz odpowiedzialnością za ich nieprzestrzeganie, zobowiązały się do ich
przestrzegania oraz do bezterminowego zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych
osobowych i sposobów ich zabezpieczenia
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§2
Zakres, cel i miejsce przetwarzania danych
1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie niniejszej Umowy,
następujące kategorie danych osobowych/zbiory danych osobowych:
1) Pracownicy Centrum Fizyki Teoretycznej PAN:
a) Imię i nazwisko;
b) Nr prywatnego telefonu komórkowego;
c) Data urodzenia;
d) Nr paszportu;
e) Data ważności paszportu;
f) Obywatelstwo;
g) E-mail.
2) Goście zaproszeni przez Centrum Fizyki Teoretycznej PAN:
a) Imię i nazwisko;
b) Nr prywatnego telefonu komórkowego;
c) Data urodzenia;
d) Nr paszportu;
e) Data ważności paszportu;
f) Obywatelstwo;
g) Email.
2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu wykonywania przez Wykonawcę na rzecz Zleceniodawcy usług
szczegółowo opisanych w umowie, o której mowa w § 1 ust. 1 w sposób zgodny z
niniejszą Umową.
3. Na wniosek Administratora lub osoby, której dane dotyczą Wykonawca wskaże miejsca,
w których przetwarza powierzone dane.

1.

2.
3.

4.

§3
Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych
Strony zobowiązują się wykonywać zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy z
najwyższą starannością w celu zabezpieczenia prawnego, organizacyjnego i technicznego
interesów Stron w zakresie przetwarzania powierzonych danych osobowych.
Wykonawca przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie
Administratora.
Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych, o których mowa w
§ 2 ust. 1 do ich zabezpieczenia poprzez zastosowanie środków technicznych i
organizacyjnych mających na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii
danych objętych ochroną zabezpieczeń powierzonych do przetwarzania danych
osobowych, w szczególności zabezpieczyć je przed udostępnianiem osobom
nieupoważnionym, zabraniem przez osobą nieuprawnioną, przetwarzaniem z
naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca oświadcza, że:
1) prowadzi dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych osobowych,
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2) znajdujące się w jego posiadaniu urządzenia i systemy informatyczne służące do
przetwarzania danych osobowych zapewniają poziom bezpieczeństwa określony, jako
wysoki,
3) stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych, a w szczególności zabezpieczenia danych osobowych przed ich
udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
przetwarzaniem z naruszeniem przepisów regulujących ochronę danych osobowych,
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, w zakresie, za który odpowiada
Wykonawca.
4. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejszą Umową, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 –
ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych oraz z innymi przepisami prawa
powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.
5. Wykonawca oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy
informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Podmiot przetwarzający, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości
pomaga Administratorowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne
wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w
zakresie wykonywania jej praw.
7. Podmiot przetwarzający, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu
informacje, pomaga Administratorowi wywiązać się z obowiązków określonych w art.
32-36 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – ogólne
rozporządzenie o ochronie danych osobowych.
8. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę, o:
1) każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia danych osobowych
właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów
postępowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienie poufności wszczętego
dochodzenia;
2) każdym nieupoważnionym dostępie do danych osobowych;
3) każdym żądaniu otrzymanym od osoby, której dane przetwarza, powstrzymując się
jednocześnie od odpowiedzi na żądanie.
9. Zleceniodawca ma prawo do kontroli sposobu wykonywania niniejszej Umowy poprzez
przeprowadzenie zapowiedzianych na 7 dni kalendarzowych wcześniej doraźnych
kontroli dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Wykonawcę oraz żądania
składania przez niego pisemnych wyjaśnień.
10. Na zakończenie kontroli, o których mowa w ust. 9, przedstawiciel Zleceniodawcy
sporządza protokół w 2 egzemplarzach, który podpisują przedstawiciele obu stron.
Wykonawca może wnieść zastrzeżenia do protokołu w ciągu 5 dni roboczych od daty
jego podpisania przez strony.
11. Wykonawca zobowiązuje się dostosować do zaleceń pokontrolnych mających na celu
usunięcie uchybień i poprawę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
12. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i właściwie na każde pytanie
Zleceniodawcy dotyczące przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych
osobowych.
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13. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do
wykazania spełnienia obowiązków określonych w niniejszej Umowie.
14. Wykonawca nie korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego bez uprzedniej
szczegółowej lub ogólnej zgody Administratora.
§4
Odpowiedzialność Wykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych osobowych
niezgodnie z Umową, a w szczególności za udostępnianie osobom nieupoważnionym.
2. W przypadku naruszenia obowiązujących przepisów lub niniejszej Umowy z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, czego Zleceniodawca, zostanie
zobowiązany do wypłaty odszkodowania lub zostanie ukarany karą grzywny,
Wykonawca zobowiązuje się pokryć Zleceniodawcy poniesione z tego tytułu straty i
koszty.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w poufności wszelkich informacji
uzyskanych w trakcie przetwarzania danych jak i po jego zakończeniu.
§5
Czas obowiązywania Umowy powierzenia
Niniejsza Umowa powierzenia zostaje zawarta na czas określony od dnia
…………………………….. do dnia ……………………………….. .
§6
Warunki wypowiedzenia Umowy
Zleceniodawca ma prawo rozwiązać niniejszą Umowę bez zachowania terminu
wypowiedzenia, gdy Wykonawca:
1) wykorzystał dane osobowe w sposób niezgodny z niniejszą Umową,
2) powierzył przetwarzanie danych osobowych podwykonawcom bez zgody
Zleceniodawcy,
3) nie zaprzestanie niewłaściwego przetwarzania danych osobowych,
4) zawiadomi o swojej niezdolności do dalszego wykonywania niniejszej Umowy, a w
szczególności o niespełnianiu wymagań określonych w § 3.
§7
Rozwiązanie Umowy
Wykonawca, w przypadku wygaśnięcia niniejszej Umowy niezwłocznie, ale nie później niż w
terminie 5 dni kalendarzowych, zobowiązuje się zwrócić lub usunąć wszelkie dane osobowe,
których przetwarzanie zostało mu powierzone, w tym skutecznie usunąć je również z
nośników elektronicznych pozostających w jego dyspozycji i potwierdzić powyższe
przekazanym Zleceniodawcy protokołem.
§8
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§9
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679.
2. W przypadku, gdy niniejsza Umowa odwołuje się do przepisów prawa, oznacza to
również inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, a także wszelkie
nowelizacje, jakie wejdą w życie po dniu zawarcia Umowy, jak również akty prawne,
które zastąpią wskazane rozporządzenie.
§ 10
Spory wynikłe z tytułu Umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla miejsca siedziby
Zleceniodawcy.
§ 11
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zleceniodawca

Wykonawca
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Załącznik nr 5

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
WYKONAWCA:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

FORMULARZ OFERTY
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017
r., poz. 1579 ze zm.), którego przedmiotem jest Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów
lotniczych [ZP/9/4/12/2018] i:
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
Opisem Przedmiotu Zamówienia w niej wskazanym i uznajemy się za związanych
określonymi w niej wymaganiami i zasadami.
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres wskazany w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
3. Oświadczamy, że posiadamy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty i
zrealizowania przedmiotu zamówienia.
4. Oświadczamy, że w cenie zostały uwzględnione wszystkie koszty związane z
wykonaniem i realizacją zamówienia określone w SIWZ.
5. Wykonawca jest / nie jest* mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim
przedsiębiorstwem.
(*niepotrzebne skreślić)
Zgodnie z zaleceniem Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącym definicji mikroprzedsiębiorstw oraz
małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36):
1) Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.
2) Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót
lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.
3) Średnie przedsiębiorstwa to przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50
milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

6. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

……/……

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym
postępowaniu6.
7. Informujemy, że wybór naszej oferty będzie / nie będzie* prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego („odwrotne obciążenie”), zgodnie
z przepisami o podatku od towarów i usług
Wartość towaru/usługi
L.p.
Nazwa towaru/usługi
netto (bez podatku VAT)

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola – jeśli dotyczy - uzupełnić )
Uwaga: Obowiązek informowania Zamawiającego przez Wykonawcę o możliwości powstania obowiązku
podatkowego po stronie Zamawiającego wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień publicznych.
Powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego może mieć miejsce w przypadku:
- wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
- importu usług lub towarów,
- mechanizmu odwróconego obciążenia podatkiem VAT, którego istotą jest przeniesienie obowiązku
rozliczenia
podatku
VAT
ze
sprzedawcy
(tu:
Wykonawcy)
na
nabywcę
(tu: Zamawiającego).
Mechanizm znajduje zastosowanie przy obrocie towarami wymienionymi w załączniku nr 11 do ustawy o
podatku
od
towarów
i
usług,
gdy
spełnione
są
dodatkowe
warunki
określone
w ustawie. W przypadku podmiotu krajowego, składającego ofertę na dostawę towarów nieobjętych
mechanizmem odwróconego obciążenia VAT, wybór jego oferty nie będzie prowadził do powstania
obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego (Wykonawca a nie Zamawiający będzie zobowiązany
do rozliczenia podatku VAT), a zatem podmiot taki winien wówczas zaznaczyć przypadek pierwszy („nie
będzie”).

8. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy wykonać sami / Następujące części
zamówienia zamierzamy zlecić podwykonawcom*:
Część przedmiotu zamówienia
Określenie części zamówienia
powierzana do wykonania
Nazwa podwykonawcy powierzanej do wykonania
podwykonawcy
podwykonawcom (% lub w zł)

(*niepotrzebne skreślić, a wymagane pola - jeśli dotyczy - uzupełnić )

9. Oświadczamy, że w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa
w Rozdziale III ust. 1 pkt. 2 lit. c) SIWZ, nie polegamy / polegamy* na zdolnościach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, których nazwy (firmy) podajemy:
………………………………………………….
………………………………………………….
(*niepotrzebne skreślić, a jeśli dotyczy – uzupełnić zapis)

10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do
SIWZ i nie wnosimy do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty,
podpiszemy umowę na warunkach w nim zawartych.

6

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących
lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5
RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).
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11. Oświadczamy, że oferta zawiera na stronach …………………… / nie zawiera informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia
2003 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. 2003 r., nr 153, poz. 1503 ze zm.).
12. Oświadczamy, że następujące dokumenty są dostępne na stronach internetowych w
ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych:
Nazwa dokumentu

Adres strony internetowej

13. Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, w tym informacje o
wyniku postępowania oraz inne informacje związane z prowadzonym postępowaniem
należy kierować do:
Imię i nazwisko: …………………………………..
Adres do korespondencji:
………………………………………………
………………………………………………
Nr faxu: …………………………….………………
Adres e-mail: ………………………………………
14. Oferujemy realizację zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ na
następujących warunkach:
1) Wysokość opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu na
połączenie krajowe lub międzynarodowe:
…………………………zł brutto
Słownie: …………………………………………………………………………………
2) Cena brutto z zestawienia wybranych połączeń lotniczych (C):
……………………………………………… zł brutto (łączna wartość brutto wycen
5 połączeń)
Słownie: …………………………………………………………………………………
Załącznik nr 1 do formularza oferty stanowi zestawienie wybranych połączeń
lotniczych wraz z potwierdzeniami rezerwacji wydrukowanymi z systemu
rezerwacyjnego.
3) Deklarowany termin realizacji (T): rzeczywisty czas na dokonanie rezerwacji od
chwili otrzymania informacji od Zamawiającego: 1 / 2 / 3 / 4 (słownie: jedna / dwie /
trzy / cztery)7 godzina/y.
4) warunki płatności (W): 14 / 21 / 30 (słownie: czternaści / dwadzieścia jeden /
trzydzieści) dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury VAT.
15. Do oferty załączamy niżej wymienione oświadczenia, pełnomocnictwa, dokumenty i
załączniki:
………………………………….
7

niepotrzebne skreślić

3

………………………………….
………………………………….
Ofertę składamy na ……. kolejno ponumerowanych stronach.

………………….……., dnia ……………………. 2018 r.
………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 6

Opis przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji połączeń lotniczych oraz
sprzedaż biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach krajowych i
zagranicznych na potrzeby Centrum Fizyki Teoretycznej PAN wraz z ich dostarczeniem
do Zamawiającego. Rezerwacje i kupno biletów realizowane będą w zależności od
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
2. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia sukcesywnie na
podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego przez cały okres
trwania umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług będących przedmiotem umowy
spełniających standardy IATA Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu
Lotniczego.
4. W ramach świadczenia usług rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych Wykonawca
zobowiązany jest do:
a) wyszukiwania na danej trasie i w danym terminie optymalnego połączenia pod
względem ceny, czasu oczekiwania na przesiadkę, czasu trwania całej podróży oraz
dogodności połączeń przy zachowaniu najwyższego komfortu podróży, a następnie
przedstawienie Zamawiającemu co najmniej trzech wariantów przelotu na zamawianej
trasie (o ile istnieją) ze szczegółowo opisanym planem podróży oraz wszystkimi
warunkami przelotu celem umożliwienia Zamawiającemu wyboru najkorzystniejszego
wariantu. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu drogą mailową
wariantowe przeloty w dniu złożenia zapytania na rezerwację w terminie do 24 godzin
od otrzymania zapytania (na trasach europejskich), oraz 48 godzin od otrzymania
zapytania (na trasach międzykontynentalnych);
Zamawiający będzie preferował połączenia bezpośrednie (jeżeli istnieją);
Wykonawca zobowiązany jest realizować bilety lotnicze, w pierwszej kolejności
proponując sprzedaż w ramach taryf poufnych, promocji oraz innych zniżek
oferowanych przez przewoźnika. O każdej obniżce, upuście czy promocji
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego;
b) bezzwłocznego i bieżącego informowania Zamawiającego drogą mailową o
wszystkich zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży;
c) przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do
przewoźnika, a zwłaszcza reprezentowania Zamawiającego w sprawach
reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych
biletów, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy
przewoźnika lub z przyczyn losowych;
d) organizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (np.
obowiązkowe ubezpieczenie podróżnych i ich bagażu w czasie lotu, opłaty
lotniskowe, opłaty paliwowe, opłaty serwisowe, wizowanie paszportu);
e) przekazania Zamawiającemu faksem lub drogą mailową potwierdzenia rezerwacji
zawierającej ostateczną datę wykupu biletu oraz cenę biletu w terminie do 1 godziny
od chwili przekazania przez Zamawiającego informacji o wyborze wariantu lotu, o
którym mowa w pkt 1. Wykonawca będzie informował Zamawiającego faxem lub
drogą mailową o zbliżających się terminach wykupu biletów oraz możliwości
wykupienia biletu w niższej cenie;

1

f) wystawienia i przekazania / przesłania na wskazane adresy mailowe Zamawiającego
biletu lotniczego w terminie do 4 godziny od złożenia dyspozycji przez
Zamawiającego. Wystawiony bilet lotniczy będzie zawierał wszelkie informacje o
warunkach podróży oraz cenę i będzie tożsamy z przekazaną rezerwacją, za
wyjątkiem sytuacji, gdy cena za bilet w trakcie oczekiwania na wystawienie ulegnie
zmianie na niższą, tj. korzystniejszą dla Zamawiającego;
g) bilety elektroniczne będą przekazywane Zamawiającemu bezpośrednio z terminalu
Globalnego Systemu Dystrybucji GDS, użytkowanego przez Wykonawcę;
h) wszystkie dane zawarte na biletach lotniczych dostarczanych przez Wykonawcę będą
identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w
systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu
Dystrybucji GDS użytkowanego przez Wykonawcę. Zakazane jest wprowadzanie
jakichkolwiek zmian do biletów wygenerowanych za pośrednictwem stosowanego
GDS;
Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek zmian biletu elektronicznego
wygenerowanego za pośrednictwem GDS;
i) bezpłatnego dostarczenia w sytuacjach nagłych dokumenty podróży (bilety lotnicze) w
miejsca wskazane przez Zamawiającego lub do własnego punktu obsługi klientów na
lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który
realizuje przelot, niezwłocznie od momentu złożenia zlecenia;
j) w sytuacjach nie dających się przewidzieć wcześniej Zamawiający może odwołać
rezerwację, zmienić trasę, nazwisko oraz imię pasażera lub termin podróży, a także
zwrócić bilet. O wszelkich zmianach Wykonawca zostanie powiadomiony
niezwłocznie, w terminie możliwym na wprowadzenie przez Wykonawcę zmian.
Jeżeli dokonane zmiany przełożą się na zmianę ceny biletu, Zamawiający zapłaci
różnicę w cenie. W przypadku zwrotu biletu zwrot kosztów powinien nastąpić w ciągu
14 dni kalendarzowych od zwrotu biletu na podstawie faktury korygującej.
Wykonawca nie będzie pobierał żadnych opłat manipulacyjnych oraz dodatkowych z
tytułu odwołania lub zmiany rezerwacji;
5. Wykonawca podczas rezerwacji i wystawiania biletu zobowiązany jest do podania ceny
w złotych polskich (PLN). Przeliczenie ceny na PLN, podanej w innej walucie, następuje
wg średniego kursu NBP w danym dniu. Cena jednostkowa biletu ustalona będzie
każdorazowo na podstawie taryfy przewoźnika z uwzględnieniem upustu przyznanego
Zamawiającemu przez Wykonawcę.
6. Zamawiający zastrzega, iż wyloty oraz przyloty jak również wyjazdy i przyjazdy mogą
następować w każdym dniu tygodnia, w terminie podanym w zleceniu, z uwzględnieniem
obowiązującego na danej trasie rozkładu lotów lub przejazdów.
7. Wyloty będą się odbywały się przede wszystkim z Warszawy.
8. Bilet na trasie „tam i z powrotem” traktowany jest jako jeden bilet.
9. Zamawiający zastrzega możliwość zakupu biletu „w jedną stronę”.
10. Zamawiający wymaga dostępności systemu rezerwacyjnego 24 h na dobę przez 7 dni w
tygodniu z wyłączeniem Świąt kalendarzowych.
11. Zamawiający wymaga obsługi w języku polskim i angielskim.
12. Wykonawca każdorazowo będzie przesyłał Zamawiającemu drogą elektroniczną, na
wskazany adres, potwierdzenie dokonanych rezerwacji biletów, zawierające następujące
informacje:
a) linii lotniczej (przewoźniku) świadczącej usługę przewozu;
b) o miejscu i terminie (data i godzina) wylotu (ze wskazaniem lotniska);
c) o miejscu i terminie (data i godzina) powrotu (ze wskazaniem lotniska);
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d) o czasie trwania lotu, a w przypadku połączeń wieloetapowych o łącznym czasie
trwania lotu;
e) w przypadku połączeń wieloetapowych – o ilości i miejscu ewentualnych przesiadek,
wraz z terminami (data i godzina) przylotu i odlotu z miejsca przesiadki;
f) o klasie biletu oraz warunkach taryfy;
g) o cenie biletu przewoźnika (bez opłaty transakcyjnej), z uwzględnieniem nadania
bagażu, w PLN;
h) o terminie wykupu biletu w określonej cenie;
i) o możliwości i warunkach anulowania biletu;
j) o możliwości zmian terminu wylotu, przylotu;
k) o możliwości zmian danych dotyczących pasażera;
l) o możliwości zmiany trasy podróży.
13. W dniu wykupu biletu Zamawiający będzie każdorazowo otrzymywał od Wykonawcy
maila z informacją, że tego dnia upływa termin rezerwacji;
14. Wykonawca zapewni posiadanie lub uruchomienie dla Zamawiającego hot–line (serwisu
telefonicznego) czynnego całą dobę przez 7 dni w tygodniu, umożliwiającego dokonanie
zmian w rezerwacji lub rezerwacji poza godzinami otwarcia biura.
15. W przypadku gdy Wykonawca nie dostarczy biletów zgodnie z zapisami umowy,
Zamawiającemu przysługiwać będzie możliwość skorzystania z usługi u podmiotu
trzeciego oraz roszczenie od Wykonawcy o zwrot kosztów zakupu tej usługi.
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Załącznik nr 7

ZAMAWIAJĄCY:
Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
WYKONAWCA:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od
podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:
…………………………………………………………
…………………………………………………………
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Wykaz usług
Usługa [1]
1

Przedmiot umowy
(opis pozwalający na stwierdzenie
spełniania warunku określonego
Rozdz. III ust. 1 pkt 3 lit. c) SIWZ)

2

Wartość usług (brutto)

2

Termin wykonania (dd-mm-rrrr)

4

Zamawiający (nazwa i adres)

Usługa [2]
1

Przedmiot umowy
(opis pozwalający na stwierdzenie
spełniania warunku określonego
Rozdz. III ust. 1 pkt 3 lit. c) SIWZ)

2

Wartość usług (brutto)

2

Termin wykonania (dd-mm-rrrr)

4

Zamawiający (nazwa i adres)

………………….……., dnia ………………. r.
………………………………
(podpis)

1

Załącznik nr 8

Zestawienie wybranych połączeń lotniczych
1. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Singapur (SIN) – Warszawa (WAW)
Klasa ekonomiczna.
Podróżny powinien być w Singapurze 17 marca 2019 r. do godz. 16:00
Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 29 marca 2019 r.
Przewoźnik/Przewoźnicy:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podróży …………………… PLN
Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN
Suma: ……………………………………… PLN
Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego.
2. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Chicago (CHI) – Warszawa (WAW)
Klasa ekonomiczna.
Podróżny powinien być w Chicago 19 lutego 2019 r.
Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 15 marca 2019 r.
Przewoźnik/Przewoźnicy:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podróży …………………… PLN
Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN
Suma: ……………………………………… PLN
Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego.
3. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Melbourne (MEL) – Warszawa (WAW)
Klasa biznes.
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Podróżny powinien być w Melbourne 19 stycznia 2019 r.
Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 10 lutego 2019 r.
Przewoźnik/Przewoźnicy:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podróży …………………… PLN
paliwowe, etc.) ………………………………… PLN
Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN
Suma: ……………………………………… PLN
Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego.
4. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – Bruksela (BRU)
Klasa ekonomiczna.
Podróżny powinien być w Brukseli 5 stycznia 2019 r. do godz. 10:00
Przewoźnik/Przewoźnicy:
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podróży …………………… PLN
Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN
Suma: ……………………………………… PLN
Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego.
5. Podróż na trasie: Warszawa (WAW) – San Francisco (SFO) – Warszawa (WAW)
Klasa ekonomiczna.
Podróżny powinien być w San Francisco 13 kwietnia 2019 r.
Podróżny powinien być z powrotem w Warszawie 30 kwietnia 2019 r. do godz. 22:00
Przewoźnik/Przewoźnicy:
…………………………
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…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
Cena wszystkich biletów wraz z wszystkimi kosztami podróży …………………… PLN
Cena opłaty transakcyjnej …………………………………… PLN
Suma: ……………………………………… PLN
Załącznikiem do wyceny jest wydruk z systemu rezerwacyjnego.
UWAGA:
a) Cena biletów wraz z wszystkimi kosztami podroży musi obejmować koszty związane z
realizacją zamówienia: cenę taryfową przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne
opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem, bez kosztów dostarczenia biletów
do siedziby Zamawiającego oraz kosztu wystawienia biletu i kosztu opłaty transakcyjnej
za rezerwację biletu.
b) Przy rezerwacjach w walucie obcej należy przyjąć kurs NBP (średni kurs NBP waluty
obcej wskazany w tabeli A) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Przy każdej
cenie dotyczącej rezerwacji dokonywanej w walucie obcej należy podać kurs przyjęty do
wyliczenia ceny.
c) Rezerwacje muszą być faktycznie dostępnymi, od dnia opublikowania ogłoszenia o
zamówieniu do dnia składania ofert, i możliwymi do zrealizowania rezerwacjami w
systemie rezerwacyjnym. Nie dopuszcza się zaoferowania w powyższym zestawieniu
taryf istniejących w innym czasie lub taryf poufnych.
d) Zastosowane, przez Wykonawcę, w Zestawieniu wybranych połączeń lotniczych taryfy
winny dotyczyć biletów dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do żadnych rabatów i zniżek.
e) Pod pojęciem wydruku z systemu rezerwacyjnego Zamawiający rozumie, wydruk biletu
lotniczego z systemu rezerwacji GDS (Amadeus, Worldspan, Galileo lub Sabre) wraz z
informacją uzupełniającą zawierającą opis użytych w w/w wydruku symboli, skrótów,
pozwalającą w sposób zrozumiały na zidentyfikowanie co najmniej: trasy, podróży, daty i
godziny jej rozpoczęcia i zakończenia oraz ceny biletu „tam i z powrotem” lub „tam”
jako potwierdzenie kalkulacji cenowej dla każdej z tras. Rezerwacje muszą być możliwe
do zweryfikowania w systemie GDS.
f) Wydruki biletów lotniczych nie mogą być w żaden sposób modyfikowane przez
Wykonawcę i tym samym winny zawierać potwierdzenia niemodyfikowanych,
wydrukowanych bezpośrednio z systemu rezerwacyjnego biletów lotniczych z
zastosowaniem klas rezerwacyjnych i wynikających z tego taryf lotniczych.
g) Każda wyceniana rezerwacja ma zawierać w cenie przewóz bagażu w luku (nadawany
bagaż rejestrowany).
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h) W przypadku, gdy nie istnieje połączenie bezpośrednie, Wykonawca jest zobligowany do
wyszukania połączenia z jak najmniejszą ilością przesiadek, tzn. z max 2 przesiadkami w
jedną stronę. Wykonawca zobowiązany jest do podania cen w złotych polskich (PLN).
Łączna wartość brutto wycen 5 ww. połączeń: ……………………………… PLN
słownie: ………………………………………………………………………………… PLN
………………….……., dnia ………………. r.

………………………………
(podpis)
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