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Rozdział I – INSTRUKCJA

art. 1
ZAMAWIAJĄCY
1. Uniwersytet

Warszawski,

00-927

Warszawa,

ul.

Krakowskie

Przedmieście

26/28,

NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zaprasza do ubiegania się o zamówienie publiczne
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych
komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji
międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
2. Uniwersytet Warszawski posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustawy o szkolnictwie
wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 164, poz. 1365 z późn. zm.).
art. 2
INFORMACJE OGÓLNE
§1
Podstawa prawna
1. Ustawa

z

dnia

29

stycznia

2004

r.

Prawo

zamówień

publicznych,

opublikowana

w Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm., zwana dalej ustawą, wraz z aktami wykonawczymi do tej
ustawy.
2. Tryb zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony.
§2
Dopuszczenie wykonawcy do udziału w przetargu nieograniczonym
1. Wykonawcy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia samodzielnie lub wspólnie.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust. 1.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę w ramach przedmiotowego postępowania. W przypadku,
gdy Wykonawca złoży więcej niż jedną ofertę samodzielnie lub wspólnie z innymi Wykonawcami,
oferty takiego Wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
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6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza
powierzyć podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
7. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania niniejszego zamówienia Wykonawca (o
ile są już znane) podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób
do kontaktu z nimi, zaangażowanych w usługi wykonywane w miejscu podlegającym
bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich
zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także
przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza
powierzyć realizację usług.
8. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, 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.
9. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
art. 3
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
§1
Opis przedmiotu zamówienia
CPV: 63.51.00.00-2, 63.50.00.00-4, 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1.
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i
międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej oraz
usługi wizowania paszportów.
Przez bilet kolejowy komunikacji międzynarodowej należy rozumieć bilet na trasie z miejscowości w
Polsce do miejscowości za granicą lub z miejscowości za granicą - do miejscowości w Polsce, lub z
miejscowości za granicą do innej miejscowości za granicą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany też dalej OPZ) stanowi załącznik nr 1 do Specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej Specyfikacją lub SIWZ.
2. Zamawiający określa szacunkową wartość zamówienia w okresie trwania umowy na kwotę do
29.500.000,00 zł (netto) i przewiduje w tym okresie liczbę 400 – 500 wiz.
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3. W okresie od 01.04.2014 r. do 31.07.2016 r. wartość biletów lotniczych linii regularnych stanowiła
90,9 % ogólnej wartości zakupionych biletów i wiz, wartość biletów lotniczych i tanich linii lotniczych –
5,4 %, wartość biletów kolejowych – 2,7 %, wartość biletów autokarowych – 0,2 %, wartość biletów
promowych – 0,1 %, natomiast wartość wiz – 0,7 %.
W latach 2014-2016 Zamawiający zawarł: umowę o współpracy handlowej z Polskimi Liniami
Lotniczymi LOT S.A., umowę korporacyjną z Lufthansą, Turkish Airlines, Air Berlin, Emirates,
Aerofłot. Zamawiający przystąpił do Programu Oszczędnościowego dla Firm BlueBiz, oferowanego
przez linie: Air France, KLM, Alitalia i Delta Airlines.
4. Wykonawca musi realizować zamówienie zgodnie z wszystkimi warunkami określonymi w SIWZ w
tym w załączonym do Specyfikacji „Opisie przedmiotu zamówienia”.
5. Zamawiającemu przysługuje prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych przez
Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez przewoźników w
sprzedaży bezpośredniej, w tym przez internet. W przypadku stwierdzenia większej niż 3 % różnicy w
cenie biletu lotniczego oferowanego przez Wykonawcę w stosunku do ceny biletu oferowanej przez inne
biuro lub przez przewoźnika, Zamawiający ma prawo do kupna biletu w innym biurze podróży, u
przewoźnika w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez internet, do zmiany standardu usług przy wyborze
połączenia lotniczego oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu i/lub wizy – zgodnie z pkt I ust. 7
OPZ.
6. Zamawiający ma prawo do zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego oraz do
rezygnacji z usługi dostarczenia biletu i/lub wizy.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert przewidujących odmienny sposób wykonania
zamówienia (oferta wariantowa).
§2
Termin wykonania zamówienia
1. Termin realizacji zamówienia - umowa zawarta zostanie na okres 36 miesięcy, nie wcześniej niż
od dnia 02 kwietnia 2017 r.
2. Oferty proponujące inne termin zostaną odrzucone.
§3
Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
w przypadku zwiększenia zapotrzebowania na bilety lub/i wizy.
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art. 4
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I PODSTAWY WYKLUCZENIA
§1
Określenie warunków udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Określenie warunków:
Wykonawca wykaże, że posiada aktualne zezwolenie organizatora turystyki lub/i pośrednika
turystycznego wraz z ubezpieczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn zm.),
2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Określenie warunków:
Wykonawca jest zobowiązany (musi) kredytować Zamawiającego przy zakupie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz
promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów.
Wykonawca wykaże, że spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
a) poziom wskaźnika płynności bieżącej Wykonawcy wynosił w roku 2015 minimum 1,0
lub
b) spełnia kryteria zawarte w „Zasadach Akredytacji Agentów IATA w Polsce”, na podstawie
których IATA zwalnia agencję – firmę z wymogu przedkładania gwarancji finansowych (za
rok 2015),
3) zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
A. Wykonawca jest zobowiązany (musi):
a) dostarczać zamówione bilety oraz inne dokumenty konieczne do realizacji podróży pod
wskazany przez Zamawiającego adres (adres pocztowy/adres elektroniczny),
b) zapewnić przyjmowanie zleceń od pracowników i studentów UW – co najmniej 8 godzin
w dni robocze, a we wszystkie soboty niebędące dniami świątecznymi co najmniej 4
godziny,
c) zapewnić możliwość natychmiastowego kontaktowania się za pomocą telefonu i poczty
elektronicznej – poprzez posiadanie co najmniej 6 odrębnych (dostępnych równocześnie)
linii telefonicznych do kas lotniczych i kolejowych w cenie taryfy miejskiej.
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B. Wykonawca zapewni wykonanie przedmiotu zamówienia przez osoby spełniające poniższe
wymogi.
a) co najmniej siedem osób (każda z osób pracująca min. 8 godzin dziennie) wskazane z imienia
i nazwiska odpowiedzialne za sprawy pracowników i studentów UW.
Wymagane minimalne doświadczenie ww. osób:
−

co najmniej 2 lata na stanowisku kasjera lotniczego – 4 osoby,

−

co najmniej 2 lata na stanowisku kasjera kolejowego – 1 osoba,

−

co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z załatwianiem wiz – 1 osoba,

b) co najmniej 5 kasjerów lotniczych (każda z osób pracująca min. 8 godzin dziennie)
zatrudnionych przez Wykonawcę w oddziale/oddziałach biura na terenie Warszawy.
Zamawiający nie dopuszcza pełnienia przez jedną osobę (wymienioną w lit. B) funkcji na kilku
stanowiskach.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w
stosownych sytuacjach, w odniesieniu do niniejszego 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. 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 ustawy i ust. 5 pkt 1 i pkt. 5 – 8
ustawy.

5. 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 podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zobowiązanie musi być złożone
w oryginale i musi być podpisane przez osobę/osoby uprawnioną/e do składania oświadczeń woli w
imieniu podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji. Zobowiązanie musi wyrażać w sposób wyraźny
i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu
– wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, wynikające za specyfiki
tego zasobu oraz wykazać, że podmiot udzielający zasobu Wykonawcy, ubiegającemu się o
zamówienie, rzeczywiście nim dysponuje.

6. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu
umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący
Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda
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dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia publicznego,
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału
w postępowaniu dotyczących, kwalifikacji zawodowych i/ lub doświadczenia, zrealizuje usługi,
których wskazane zdolności dotyczą.
7. 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 zażąda, 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, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 3 niniejszego artykułu.

8. Potwierdzenie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w ust.
2, nastąpi również na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń,
wymienionych w art. 5 i art. 6 SIWZ i oparty będzie na zasadzie TAK/NIE (spełnia /nie spełnia).
§2
Podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ustawy
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na postawie art. 24 ust. 1 ustawy i art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 5 – 8 ustawy.
2. Zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt. 5 - 8 ustawy z postępowania o udzielenie zamówienia
Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
1) 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. poz. 978, z późn. zm.) 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, z późn.
zm.),
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2) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę
aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,
3) 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 wykroczenie, o którym mowa w
art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy,
4) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych,
5) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy, chyba że
Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w
sprawie spłaty tych należności.
3. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą, chyba że na podstawie art. 24 ust. 8
ustawy, Wykonawca na podstawie przedstawionych dowodów, udowodni Zamawiającemu, że
podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodni naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym,
zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie
stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków
technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy.
Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem
zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia
oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
art. 5
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
ORAZ INNE DOKUMENTY WYMAGANE DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ
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§1
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia,
że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postepowaniu
1. Wykonawca dołącza do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego
europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego
formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na
podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE. Informacje
zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz
spełnia warunki udziału.
1) Wykonawca powinien pobrać ze strony internetowej Zamawiającego plik w formacie XML o
nazwie „JEDZ-88_2016”.
2) Następnie wejść na stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl i
zaimportować pobrany plik JEDZ-88_2016. Po wypełnieniu JEDZ-88_2016 należy podpisać i
złożyć wraz z ofertą.
3) Przy wypełnianiu formularza JEDZ-88_2016 Wykonawca może skorzystać z instrukcji jego
wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod
adresem:

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Jednolity-Europejski-

Dokument-Zamowienia-instrukcja.pdf
4) Jeżeli Wykonawca

polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów pobiera JEDZ-

88_2016”.
2. Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca wypełniając JEDZ ograniczył się do wypełnienia w części
IV: „Kryteria kwalifikacji” jedynie punktu α: „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów
kwalifikacji” i nie musi wypełniać sekcji A, B, C i D.
3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia
wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby,
warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie JEDZ dotyczące tych podmiotów
(JEDZ-88_2016).
4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia/e te
wstępnie potwierdzają 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 wykluczenia.
§2
Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą
1. Inne dokumenty wymagane do złożenia wraz z ofertą:
9
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1) pełnomocnictwo

do

pełnomocnictwo do

reprezentowania

Wykonawcy

w

niniejszym

postępowaniu

albo

reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i zawarcia

umowy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych).
Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
(podpisy i pieczęcie oryginalne) lub mieć postać aktu notarialnego, albo notarialnie
potwierdzonej kopii.
2) dowód wniesienia wadium (wadium wnoszone w gwarancjach lub/i poręczeniach należy składać
w formie oryginału. Oryginały można dołączyć do oferty lub złożyć przed upływem terminu
składania ofert do Działu Zamówień Publicznych – pok. 33 lub dołączyć np. w koszulce do
wierzchniej strony koperty zawierającej ofertę.
3) Formularz nr 1 - informacja o częściach

zamówienia, których

wykonanie Wykonawca

zamierza powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu przedmiotu zamówienia siłami własnymi
– zgodnie ze wzorem formularza dołączonego do SIWZ.
4)

w przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – zgodnie z
postanowieniami art. 4 § 1 ust. 5 i ust. 6,

3) Formularze Nr 3 A, Nr 3 B, Nr 3 C – formularze cenowe – zestawienia cenowe wraz z
załączonymi kalkulacjami cen,
§3
Oświadczania i dokumenty wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy

1. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy oraz zgodnie z art. 24
ust. 11 ustawy Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy
według wzoru stanowiącego Formularz nr 2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze
oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
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§4
Zgodnie z art. 24aa. 1. Ustawy 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.
art. 6
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
§1
Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia
oświadczeń lub dokumentów wymienionych w § 2 i § 3 niniejszego artykułu potwierdzających:

1) spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
2) brak podstaw wykluczenia.
§2
Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie
spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
1) aktualnego zezwolenia organizatora turystyki lub/i pośrednika turystycznego wraz z
ubezpieczeniem, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
usługach turystycznych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 884 z późn zm.),
2) oświadczenia Wykonawcy potwierdzającego, że załączone zezwolenie nie zostało cofnięte.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
„1)

oświadczenia – informacje finansowe wraz z załączonymi odpowiednimi dokumentami.
Wykonawca wypełni odpowiednią część tabeli zamieszczonej w Formularzu oraz dołączy nw.
dokumenty i „wyliczenie” – z których wynika, że spełnia warunek wymieniony w art. 4 § 1 ust. 2
pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ:

a) sprawozdanie finansowe albo jego część, w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania
wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę

lub miejsce

zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
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rachunkowości, również odpowiednio z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego
części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego, inne dokumenty określające aktywa i zobowiązania - za rok 2015, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres
oraz
b) wyliczenie wskaźnika płynności bieżącej za rok 2015 według wzoru określonego poniżej wraz z
odpowiednimi dokumentami wymienionymi w lit. a niniejszego punktu, w których zawarte są
informacje niezbędne do wyliczenia wyżej wymienionego wskaźnika

Wskaźnik płynności bieżącej =
lub

𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒄𝒄
𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛ą𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛𝒛 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃żą𝒄𝒄𝒄𝒄

2) decyzję IATA Polska zwalniającą Wykonawcę z obowiązku przedkładania gwarancji finansowych za
rok 2015.
Wymagane jest załączenie do oferty dokumentów, które potwierdzają spełnienie warunku określonego
przez Zamawiającego w art. 4 § 1 ust. 2 pkt 2 SIWZ.
3. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego
zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów:
1) oświadczenia potwierdzenia spełnieniu warunku określonego w art. 4 § 1 ust. 1 pkt 3 lit A
niniejszej SIWZ wraz z wykazem osób (art. 4 § 1 ust. 1 pkt 3 lit. B niniejszej SIWZ)
skierowanych przez wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług będących przedmiotem niniejszego
zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia
niezbędnych do wykonania niniejszego zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami.
2) Wykonawca zobowiązany jest wykazać osoby spełniające poniższe wymogi:
A. co najmniej siedem osób (każda z osób pracująca min. 8 godzin dziennie) wskazanych z
imienia i nazwiska odpowiedzialnych za sprawy pracowników i studentów UW.
Wymagane doświadczenie ww. osób:
a) co najmniej 2 lata na stanowisku kasjera lotniczego – 4 osoby,
b) co najmniej 2 lata na stanowisku kasjera kolejowego – 1 osoba,
c) co najmniej 1 rok na stanowisku związanym z załatwianiem wiz – 1 osoba,
B. co najmniej 5 kasjerów lotniczych (każda z osób pracująca min. 8 godzin dziennie)
zatrudnionych przez Wykonawcę w oddziale/oddziałach biura na terenie Warszawy.
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§3
Wykaz oświadczeń i dokumentów, składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w
celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy potwierdzających
brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
ustawy oraz odnośnie skazania za wykroczenie na kare aresztu, w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy – wystawionej nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
3) 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,
4) 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,
5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,
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7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenia na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy,
8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o
naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, praw ochrony środowiska lub
przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy,
9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru,
inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dotyczy informacja albo dokument w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21
ustawy oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy,
2) pkt 2-4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) 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,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu..
4. 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. 2, 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 zamieszkania tej o osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.
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5. 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.
6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby
mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument
wskazany w ust. 3 pkt. 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 2, w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt. 14 i 21 ustawy oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się.
7. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może
zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów
dokumentów wymienionych w § 5 pkt 1 – 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016
r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (dokumentów wymienionych w ust. 1).
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty
określone w ust. 1 obowiązują oddzielnie każdego z Wykonawców.
§4
Informacje (dodatkowe) dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, dalej zwani „konsorcjum”.

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (w tym spółka cywilna)
do oferty należy dołączyć dodatkowo pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania
Wykonawców

występujących

wspólnie

w

postępowaniu

o

udzielenie

zamówienia

albo

reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Pełnomocnictwo musi jednoznacznie wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę
pisemną, musi w swej treści zawierać wskazanie niniejszego postępowania. Pełnomocnictwo musi być
załączone w oryginale i podpisane przez uprawnionych, w świetle dokumentów rejestracyjnych,
przedstawicieli Wykonawców lub mieć postać aktu notarialnego albo notarialnie potwierdzonej kopii.
Wszelka korespondencja prowadzona będzie z pełnomocnikiem.
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Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zmówienia dołączają ww. pełnomocnictwo lub
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy regulującej współpracę konsorcjum, z której
wynika ustanowione pełnomocnictwo.
Spółka cywilna dołącza ww. pełnomocnictwo lub dokument, z którego wynika ww. pełnomocnictwo:
poświadczone za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej lub uchwałę.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz art. 24
ust. 5 pkt 1 i pkt. 5 - 8 ustawy,
2) składane dokumenty powinny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Dowód wniesienia wadium – dotyczy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia. Wadium może być wniesione poprzez złożenie oddzielnych dokumentów
wadialnych przez poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wadium wnoszone w pieniądzu może być wnoszone w częściach przez poszczególnych
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przez jednego z nich lub przez
pełnomocnika. Sumy poszczególnych dokumentów wadialnych muszą składać się na wadium w
wysokości określonej w niniejszej SIWZ.
4. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawców
określonymi w dokumentach rejestrowych lub innych dokumentach, właściwych dla danej formy
organizacyjnej Wykonawców albo przez pełnomocnika. Na pierwszej stronie formularza oferty
należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum.
5.

Formularz nr 1 „Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi” - dotyczy wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Formularz ten podpisuje
pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub wszyscy
Wykonawcy.

6. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub
nienależyte wykonanie zamówienia.
7. Oferta podpisana przez pełnomocnika musi być prawnie wiążąca, łącznie i z osobna dla wszystkich
podmiotów składających ofertę.
8. Pełnomocnik będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu i na rzecz każdego i
wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę.
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9. Realizacja całości kontraktu łącznie z płatnościami będzie dokonywana wyłącznie przez
pełnomocnika reprezentującego podmioty występujące wspólnie.
10. Wszystkie podmioty składające wspólną ofertę będą odpowiedzialne na zasadach określonych w
Kodeksie cywilnym.
§5
Forma dokumentów
1. Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy oraz
dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. 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.
4. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
6. Treść i forma pełnomocnictw musi być zgodna z odpowiednimi postanowieniami SIWZ.
7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. W przypadku, o którym mowa w art. 6 § 3 ust. 1 i ust. 2 SIWZ, Zamawiający będzie żądać od
Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych
samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
art. 7
INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW,
WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

§1
Wyjaśnienie dokumentów składających się na specyfikację istotnych
warunków zamówienia
Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację istotnych warunków zamówienia należy
odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.
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§2
Forma porozumiewania się
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej osobiście,
za pośrednictwem posłańca, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn. zm.) lub skan pisma
przekazują przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w rozumieniu ustawy z dnia 18
lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.), przy
spełnieniu wymogów określonych w ust. 6.
2. Odwołania i wszelką korespondencję związana z odwołaniem przekazuje się wyłącznie w formie
pisemnej, osobiście, faksem za pośrednictwem posłańca lub za pośrednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z
późn. zm.).
3. Oferty muszą być złożone wyłącznie w formie pisemnej. Składanie ofert odbywa się za
pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (e-mail) w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na
żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
5. Zamawiający uprzejmie prosi o dodatkowe wysyłanie zapytań w wersji edytowalnej na adres:
mariolak@adm.uw.edu.pl i dzp@adm.uw.edu.pl.
6. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane do Zamawiającego uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego na adres podany w ust. 7, przed
upływem wymaganego terminu.
7. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować
na adres:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,
00-927 Warszawa
fax.: 22 - 55 22 507
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e-mail: mariolak@adm.uw.edu.pl oraz dzp@adm.uw.edu.pl
Korespondencję mailem (skan pisma) należy przesyłać zawsze na oba adresy e-mail. W tytule należy
wpisać numer sprawy – DZP-361-88/2016.
8. We wszelkich kontaktach z Zamawiającym Wykonawcy powinni powoływać się na podany numer
sprawy – Nr DZP-361-88/2016.
9. Zamawiający pracuje (z wyjątkiem świąt oraz dni wolnych określonych w Zarządzeniu Rektora UW
nr

82

z

dnia

7

listopada

2016

r.

opublikowanym

pod

adresem:

http://www.monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/3903/M.2016.387.Zarz.82.pdf

od

poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.
§3
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami
Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami:
Mariola Kubiak

- Dział Zamówień Publicznych. Z wymienioną osobą można kontaktować się

telefonicznie (tel. 22 55-20-360) wyłącznie w sprawach „organizacyjnych”.
Zamawiający zgodnie z zasadami ustawy – Prawo zamówień publicznych nie udziela telefonicznie
informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.
art. 8
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
§1
Wysokość wadium i formy jego wniesienia
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
800.000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy) lub równowartość tej kwoty wg średniego kursu
NBP z dnia wniesienia wadium.
W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać wadium i
numer postępowania.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
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5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.
1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w pieniądzu wnosi się w y ł ą c z n i e p r z e l e w e m na rachunek bankowy
wskazany przez Zamawiającego. Nie jest dopuszczalna bezpośrednia wpłata kwoty wadium np.
w kasie Zamawiającego lub banku.
Zaleca się potwierdzenie kopi przelewu – za zgodność z oryginałem – zgodnie z zapisem art. 12 § 1
ust. 7 niniejszej SIWZ.
4. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Nr 12 1160 2202 0000 0001 5249 4191 z podaniem numeru przetargu
(na przelewach nr rachunku należy pisać w sposób ciągły - bez spacji).
5. Wadium wniesione przelewem na konto UW uznane będzie za wniesione w terminie, jeżeli przed
terminem składania ofert konto Zamawiającego będzie uznane kwotą wadium.
§2
Zwrot, ponowne wniesienie i zatrzymanie wadium
1. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6.
2. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed
upływem terminu składania ofert.
4. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
5. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi w
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
bankowy wskazany przez wykonawcę.
6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o
którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której
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mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
7. Zamawiający, zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana (art. 46 ust. 5 Ustawy):
1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w
ofercie,
2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
art. 9
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Termin związania ofertą wynosi 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
art. 10
CENA OFERTY
§1
Opis sposobu obliczenia ceny oferty
1. Ceną oferty jest:
1) średnia cena z ośmiu biletów lotniczych wyliczona na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę
oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego – Formularz Nr 3 A – zestawienie cenowe
(bez kosztów wykonania usługi),
2) cena łączna dojazdu i powrotu (przelot, kolej) wyliczona na podstawie przygotowanej przez
Wykonawcę oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego – Formularz Nr 3 B – zestawienie
cenowe (bez kosztów wykonania usługi),
3) średnia cena usługi wizowej (bez ceny wizy) w przypadku, gdy załatwienie wizy jest jedyną usługą
świadczoną przez Wykonawcę (np. Zamawiający odbywa podróż samochodem) – Formularz Nr 3 C
– zestawienie cenowe,
Minimalna średnia cena netto usługi wizowej – 1 zł.
4) całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu (w tym opłata transakcyjna - prowizja, koszt
wystawienia i dostarczenia biletu).
Minimalna całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu – musi być wyższa niż 0 zł i musi być
podana w polskich złotych oraz określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2. Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu pozostaje niezmienna przez cały okres obowiązywania
umowy i nie zależy od klasy, trasy, przewoźnika ani innych czynników.
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3. Należy skalkulować ceny, uwzględniając wszystkie znane uwarunkowania mogące wpłynąć na właściwy
sposób kalkulacji cen, który będzie obowiązywał również w okresie realizacji umowy.
4. W ofercie należy uwzględnić wyłącznie połączenia bezpośrednie (jeżeli istnieją).
Oferty proponujące przeloty cenowo korzystniejsze lecz z przesiadką na trasach, na których istnieją
połączenia bezpośrednie zostaną odrzucone.

Należy podać ceny dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do zniżek i rabatów, na podróż klasą
ekonomiczną z możliwością modyfikacji biletu.
5. Do ofert Wykonawca jest zobowiązany dołączyć szczegółową kalkulację (odrębnie) z tras
przedstawionych przez Zamawiającego w formularzach Nr 3A i Nr 3B. Do kalkulacji biletów
lotniczych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wydruk biletu z systemu rezerwacji GDS. Do
kalkulacji biletów kolejowych Wykonawca zobowiązany jest dołączyć wydruk w formie print screen
ze strony przewoźnika lub/i wydruk biletu/ów kolejowego/-ych.
Brak ww. kalkulacji dla którejkolwiek z wymienionych w formularzach Nr 3 A i Nr 3 B trasy będzie
skutkował odrzuceniem oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.
6. Wszelkie ceny, podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być
wyrażone w złotych polskich.
7. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
8. Nie jest dopuszczalne określenie ceny oferty przez zastosowanie rabatów, upustów itp. w stosunku do
kwoty “OGÓŁEM”.
Ceny jednostkowe podane w formularzu cenowym oraz cenę oferty określoną w formularzu oferty
należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku (od 0,005 w górę).
§2
Informacje dotyczące walut, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia
1. Wszelkie ceny podane w ofercie i innych dokumentach sporządzanych przez Wykonawcę, muszą być
wyrażone w złotych polskich.
2. Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w złotych
polskich.
3. 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 przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór
oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę
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(rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania,
oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

art. 11
OPIS KRYTERIÓW I SPOSÓB OCENY OFERT
§1
Kryteria wyboru ofert oraz ich wagi
1. Oferty będą ocenione według kryteriów i wag:
1) średnia cena ośmiu biletów lotniczych wyliczona na podstawie przygotowanej przez Wykonawcę
oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego - Formularz Nr 3 A - zestawienie cenowe
/C-A/ - 5 % (waga),
2) cena łączna dojazdu i powrotu (przelot, kolej, wiza) wyliczona na podstawie przygotowanej
przez Wykonawcę oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego - Formularz Nr 3 B zestawienie cenowe /C-B/

- 5 % (waga),

3) średnia cena usługi wizowej - Formularz Nr 3 C - zestawienie cenowe /C-C/ - 2 % (waga),
4) całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu (w tym opłata transakcyjna - prowizja, koszt
wystawienia i dostarczenia biletu) /C-D/ – 48 % (waga).
5) Liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę (na pełny etat – 8 godzin) /Z/ 10 % (waga)
Zatrudnienie kasjerów lotniczych na umowę o pracę na pełny etat skierowanych do realizacji
zamówienia.
Minimalna liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat spośród
kasjerów lotniczych określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ – (OPZ – pkt I-8)
– 2 osoby.
Maksymalna liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat - 4
osoby. Oferty nie proponujące dwóch kasjerów lotniczych zatrudnionych na pełny etat z osób
określonych w Załączniku Nr 1 do SIWZ zostaną odrzucone. W przypadku gdy w ofertach
zaproponowana zostanie liczba pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na pełny etat
powyżej 4 osób do oceny ofert zostanie przyjęte 4 kasjerów lotniczych.
Uwaga. Zatrudnienie np. 1 osoby na umowę o pracę na pełny etat nie oznacza zatrudnienia
dwóch osób na umowę o pracę na 1/2 etatu.
6) Staż pracy kasjerów lotniczych /S/ – 30 % (waga)
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Staż pracy na stanowisku kasjera lotniczego. Wykonawca wskaże w formularzu staż pracy na
stanowisku kasjera lotniczego oraz nazwę firmy. Jeżeli osoba pracowała mniej niż 15 dni w
miesiącu wówczas nie wykazuje tego miesiąca jeżeli 15 dni i więcej wykazuje cały miesiąc.
Minimalny staż pracy 24 miesiące. Maksymalny staż pracy 120 miesięcy. W przypadku gdy
kasjer lotniczy ma 120 miesięcy stażu pracy lub więcej do oceny ofert zostanie przyjęte 120
miesięcy.
Oferty nie proponujące co najmniej czterech kasjerów lotniczych posiadających co najmniej 24
miesiące stażu pracy (każdy) zostaną odrzucone.
2. Każdemu z kryteriów zostaje przypisana maksymalna liczba 100 punktów. Liczba punktów
przyznawana będzie poszczególnym ofertom za kryteria według poniższej zasady:
1) oferta o najniższej średniej cenie z ośmiu biletów lotniczych

Co-A = 100 pkt

Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Ci-A =

najniższa średnia cena z ośmiu biletów lotniczych x 100 pkt
średnia cena z ośmiu biletów lotniczych (oferty badanej)

2) oferta o najniższej cenie łącznej dojazdu i powrotu

Co-B = 100 pkt

Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Ci-B =

najniższa cena łączna dojazdu i powrotu x 100 pkt
cena łączna dojazdu i powrotu (oferty badanej)

3) oferta o najniższej średniej cenie usługi wizowej

Co-C = 100 pkt

Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Ci-C =

najniższa średnia cena usługi wizowej x 100 pkt
średnia cena usługi wizowej (oferty badanej)

4) oferta o najniższym całkowitym koszcie usługi sprzedaży jednego biletu

Co-C = 100 pkt

Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Ci-D =

najniższa cena usługi sprzedaży jednego biletu x 100 pkt
cena usługi sprzedaży jednego biletu (oferty badanej)

5) oferta o największej liczbie kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę (na pełny etat)
Zo = 100 pkt
Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Zi = liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę (na pełny etat) oferty badanej x
100 pkt
najwyższa liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę (na pełny etat)
6) oferta o najdłuższym kasjerów lotniczych So = 100 pkt
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Pozostałe oferty - liczba punktów wyliczona według wzoru:
Si = staż pracy kasjerów lotniczych (w miesiącach) oferty badanej x 100 pkt
najdłuższy staż pracy kasjerów lotniczych (w miesiącach)
Zamawiający wyliczając staż pracy kasjerów lotniczych zsumuje liczbę miesięcy wykazanych przez
Wykonawcę kasjerów lotniczych, np. jeżeli Wykonawca wykaże 4 kasjerów posiadających 24 miesiące
stażu i jednego posiadającego 36 miesięcy stażu otrzyma łącznie 132 miesiące stażu. Wykazanie np.
piątego czy kolejnego kasjera mającego poniżej 24 miesięcy stażu pracy na stanowisku kasjera lotniczego
nie będzie brane pod uwagę przy wyliczaniu tego kryterium.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będzie się posługiwała następującym
wzorem:
Won = Ci-A x 5 % + Ci-B x 5 % + Ci-C x 2 % + Ci-D x 48 % + Zi x 10 % + Si x 30 %
Ci-A

- liczba punktów za średnią cenę z ośmiu biletów lotniczych

Ci-B

- liczba punktów za cenę łączną dojazdu i powrotu

Ci-C

- liczba punktów za średnią cenę usługi wizowej

Ci-D

- liczba punktów za cenę usługi sprzedaży jednego biletu

Zi

- liczba punktów za liczbę kasjerów lotniczych zatrudnionych na umowę o pracę
(na pełny etat)

Si
Won

- liczba punktów za staż pracy kasjerów lotniczych (w miesiącach)

- wskaźnik oceny oferty.
art. 12
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
§1
Przygotowanie ofert

1. Oferta (Formularz oferty), wraz z załączonymi dokumentami, oświadczeniami itd. musi być
sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, czytelnie, w języku polskim, na maszynie, komputerze
lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osobę upoważnioną/osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość użycia zwrotów obcojęzycznych w ofercie, o ile są nazwami
własnymi lub nie posiadają powszechnie używanego odpowiednika w języku polskim
2. Jeżeli z załączonych dokumentów, określających sposób reprezentowania wykonawcy wynika, że do
reprezentowania wykonawcy, konieczne są podpisy łącznie dwóch lub więcej osób, brak jednego z
tych podpisów spowoduje odrzucenie oferty.
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3. Jeżeli w niniejszej SIWZ zamieszczony został zapis o konieczności złożenia podpisu (parafy) przez
osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, należy składać podpisy zgodnie z zapisem ust.
2, w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego np. pieczęcie imienne.
4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby, wszystkie
oferty tego wykonawcy zostaną odrzucone.
5. Ofertę należy sporządzić zgodnie z formularzami zamieszczonymi w rozdziale II Specyfikacji,
stosując się do wymagań określonych w Specyfikacji.
6. Do formularza oferty należy załączyć wszystkie oświadczenia oraz dokumenty wymagane
postanowieniami Specyfikacji - w formie określonej w Specyfikacji.
7. W przypadku, gdy wykonawca do oferty załączy kopię jakiegoś dokumentu, ostatnia zapisana strona
tej kopii musi być potwierdzona (podpisana) „za zgodność z oryginałem” – zgodnie z
postanowieniami niniejszej SIWZ.
Pełnomocnictwa należy załączyć do oferty wyłącznie w formie określonej w art. 5 i 6 niniejszej
SIWZ.
8. Załączona kopia dokumentu powinna być czytelna.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej
prawdziwości.
9. Zaleca się, aby wszystkie strony/kartki oferty były parafowane przez osoby upoważnione do
reprezentowania wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 11 niniejszego paragrafu – parafa obligatoryjna.
10. Zaleca się, aby każda strona lub kartka oferty była ponumerowana – z zachowaniem ciągłości
numeracji.
11. Wszelkie poprawki lub zmiany dokonane w ofercie wraz ze wszystkimi załącznikami muszą być
datowane i parafowane (parafa obligatoryjna) przez osoby upoważnione do reprezentowania
wykonawcy, zgodnie z zapisami ust. ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.
12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert niezależnie od
wyniku postępowania.
13. Zaleca się, aby oferta była trwale zespolona (zszyta lub zbindowana).
14. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy, w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie będą ujawniane innym uczestnikom postępowania, jeżeli
wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane
oraz wykazał , iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa - art. 8 ust. 3 Ustawy.
Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
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15. Wykonawca powinien zamieścić w ofercie (na odrębnej stronie) zapis informujący, które z
załączonych dokumentów, nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz
dokumenty te dodatkowo zabezpieczyć, np. wkładając w kopertę z napisem tajemnica
przedsiębiorstwa.
§2
Zmiana lub wycofanie ofert
W każdym momencie przed upływem terminu składania ofert każdy Wykonawca może zmienić lub
wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie w sposób
określony w art. 13 § 1. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi być złożone
według takich samych zasad jak składana oferta, tj. w odpowiednio oznakowanej kopercie lub innym
opakowaniu odpowiednio oznakowanym. W takich przypadkach koperty lub opakowania powinny być
opatrzone napisami "ZMIANA OFERTY" lub "WYCOFANIE OFERTY ".
Koperty oznaczone napisem „WYCOFANIE OFERTY” będą otwierane w pierwszej kolejności.
Żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana po upływie terminu składania ofert.
art. 13
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
§1
Informacje o sposobie składania ofert
1. Składanie ofert:

1) opakowanie ofert.
Oferty należy składać w nieprzejrzystej i szczelnie zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu.
Należy stosować jedną kopertę lub opakowanie.
Na kopercie lub opakowaniu należy umieścić adres (oznakowanie) według poniższego wzoru:
Uniwersytet Warszawski
Dział Zamówień Publicznych
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
OFERTA
w przetargu nieograniczonym nr DZP-361-88/2016 na:
„Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych,
autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.

a)

Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, sporządzoną zgodnie ze Specyfikacją, należy
składać

w

siedzibie prowadzącego postępowanie - w Dziale Zamówień Publicznych

Uniwersytetu Warszawskiego - oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście
26/28, 00-927 Warszawa, II piętro, pok. 33, nie później niż do dnia 13.02.2017 r. do godziny
11.00.
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b) W przypadku,

gdy Wykonawca złoży ofertę korzystając z usług pocztowych,

za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpłynięcia oferty do
Kancelarii Głównej UW lub datę i godzinę wpłynięcia oferty do Działu Zamówień
Publicznych.
UWAGA: Zamawiający nie będzie honorował daty stempla pocztowego.
§2
Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w Dziale Zamówień Publicznych
Uniwersytetu Warszawskiego - oficyna „Pod Wizytkami”, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00927 Warszawa, II piętro, pok. 33 w dniu 13.02.2017 r. o godzinie 11.15.
2. Protokół z otwarcia ofert (Zbiorcze zestawienie ofert) przekazuje się Wykonawcom, na ich pisemny
wniosek.
art. 14
SPOSÓB OCENY OFERT
§1
Zasady korekty omyłek
1. Zamawiający poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.
Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe, w szczególności:
−

błędne obliczenie kwoty podatku od towarów i usług, na podstawie prawidłowo podanej w
ofercie stawki podatku od towarów i usług,

−

błędne zsumowanie w ofercie ceny netto i kwoty podatku od towarów i usług.

−

błędny wynik działania matematycznego wynikający z dodawania, odejmowania, mnożenia i
dzielenia.

Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe znajdujące się w formularzach cenowych i
Formularzu oferty.
Przyjmuje się, że prawidłowo podano poszczególne ceny biletów w formularzach cenowych w
EURO. Jeżeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi lub/i sumie poszczególnych cen,
przyjmuje się, że prawidłowo podano ceny poszczególnych biletów,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
−

niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
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2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia
nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w ust. 1 pkt 3.
art. 15
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości
800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych).
W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie pieniądza w tytule przelewu należy wpisać
zabezpieczenie należytego wykonania umowy i numer postępowania.
2. Zabezpieczenie może być wnoszone w następujących formach:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej,
2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub
jednostkę samorządu terytorialnego,
3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie
rejestrowym i rejestrze zastawów.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto Zamawiającego:
Nr 07 1160 2202 0000 0002 7815 9915 z podaniem numeru przetargu (na przelewach nr rachunku
należy pisać w sposób ciągły - bez spacji).
5. Zabezpieczenie wnoszone w gwarancji bankowej może być wystawione przez bank krajowy lub
zagraniczny. Zaleca się, aby gwarancja wystawiona przez bank zagraniczny była potwierdzona przez
bank krajowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać wniesione przed podpisaniem umowy.
7. Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia określone są we wzorze umowy.
8. W przypadku zamiaru złożenia zabezpieczenia w postaci poręczenia, gwarancji bankowej oraz
gwarancji

ubezpieczeniowej

Wykonawca

zobowiązany

jest

przedstawić

Zamawiającemu
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odpowiednie dokumenty lub wzory dokumentów na trzy dni robocze przed wyznaczonym terminem
zawarcia umowy, celem zweryfikowania dokumentu. Wzór ww. zabezpieczenia należytego
wykonania umowy należy przekazać do opinii do Działu Zamówień Publicznych UW (patrz art. 7 § 2
ust. 7).
art. 16
ZAWARCIE UMOWY
1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w
terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przedstawi nie później
niż w dniu podpisania umowy poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu
potwierdzającego posiadającego znajomość j. angielskiego na poziomie B2 lub wyższym. –
dla co najmniej jednego kasjera lotniczego.
3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o
których mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
art. 17
POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY
W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.)
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5
zdanie drugi albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób
3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na
stronie internetowej.
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4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od
dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze
oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia
umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia
o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków
zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5
ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej)
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).

ZATWIERDZAM
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych
mgr Kazimierz Dukaczewski
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FORMULARZ OFERTY
wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 ÷ 3
............................dnia……………
................................................
(pieczęć firmowa wykonawcy)
OFERTA
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i

dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych,
autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.

my niżej podpisani:
…………………………………………..……………………………………………………………………
działający w imieniu i na rzecz:
…………………………………………..…………………………………………………………………...
(pełna nazwa Wykonawcy)
Należy wpisać informacje dotyczące wszystkich członków konsorcjum, określając kto pełni rolę
pełnomocnika
(jeżeli dotyczy)
posiadającego siedzibę
…………………………………………..…………………………………………………………………...
ulica nr domu kod pocztowy miejscowość

…………………………………………..…………………………………………………………………...
województwo
powiat
…………………………………………..…………………………………………………………………...
ADRES DO KORESPONDENCJI (jeżeli dotyczy)
…………………………………………..…………………………………………………………………...
telefon

telefax

..................................................................... . pl.

…................................@..........................

Internet: http:

e-mail

nr identyfikacyjny NIP …………….…..…… REGON …………………… Pesel (w następujących
przypadkach: osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą lub indywidualny przedsiębiorca lub
przedsiębiorstwo prywatne osoby fizycznej) …………………
będący płatnikiem podatku VAT,
po zapoznaniu się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oferujemy:
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1. Wykonanie przedmiotu zamówienia: „Sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji
krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji
międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”, w zakresie objętym Specyfikacją Istotnych
Warunków Zamówienia.
2. Cena oferty (cena brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT):
1) średnia cena z ośmiu biletów lotniczych wyliczona na podstawie przygotowanej przez Oferenta
oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego – Formularz Nr 3 A – zestawienie cenowe,
wynosi (cena brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, bez kosztów usługi):
.................................................................................................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... złotych
2) cena łączna dojazdu i powrotu (przelot, kolej) wyliczona na podstawie przygotowanej przez
Oferenta oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego – Formularz Nr 3 B – zestawienie
cenowe wynosi (cena brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT, bez kosztów usługi):
.................................................................................................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... złotych
3) średnia cena usługi wizowej (bez ceny wizy) – Formularz Nr 3 C – zestawienie cenowe wynosi
(cena brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT):
.................................................................................................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... złotych
4) całkowita cena (cena brutto, łącznie z obowiązującym podatkiem VAT):
usługi sprzedaży jednego biletu (w tym opłata transakcyjna - prowizja, koszt wystawienia i
dostarczenia biletu)
.................................................................................................................................................... zł
słownie: .........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................... złotych.
3. Oświadczamy* (WYPEŁNIA WYKONAWCA): .. .…………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
*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 przepisami.
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.
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4. Wymagany termin (okres) wykonania przedmiotu zamówienia:
36 miesięcy licząc od dnia wejścia umowy w życie lub do wyczerpania kwoty określonej
w art. 3 § 1 ust. 2 SIWZ
5. Po zapoznaniu się ze Specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz z warunkami umownymi
zawartymi w przekazanym wzorze umowy oraz dokonanymi w toku postępowania zmianach,
oświadczamy, że przyjmujemy - akceptujemy wszystkie warunki Zamawiającego bez zastrzeżeń i
zobowiązujemy się do zawarcia umowy na tych warunkach. Akceptujemy bez zastrzeżeń załączony
do SIWZ wzór umowy (z załącznikami) – wraz z dokonanymi zmianami.
6. Liczba kasjerów lotniczych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na pełny etat, które będą
wykonywać czynności przy realizacji niniejszego zamówienia …………… (należy wpisać nie mniej
niż dwie osoby na pełny etat) na cały okres trwania niniejszej umowy.
1) Imię nazwisko ………………………………………
2) Imię nazwisko ………………………………………
3) Imię nazwisko ………………………………………
4) Imię nazwisko ………………………………………
Wypełnia Wykonawca. Podane tu informacje nie podlegają uzupełnieniu.
7. Oświadczamy, że najpóźniej w dniu podpisania umowy zatrudnimy na podstawie umowy o
pracę na czas realizacji przedmiotu zamówienia kasjerów lotniczych które będą wykonywać
czynności przy realizacji niniejszego zamówienia
8. Staż pracy osób które będą wykonywać czynności przy realizacji niniejszego zamówienia
zatrudnionych na stanowisku kasjera lotniczego w miesiącach (art. 11 § 1 ust. 1 pkt 6 i ust. 2 pkt 6
SIWZ).
Wykonawca wypełnia poniższą tabelę (Tabela Nr 1). Informacje podane w Tabeli Nr 1 nie
podlegają uzupełnieniu.
Tabela Nr 1
Lp.

Imię Nazwisko

Dysponowanie osobą

1

2

Podstawa do
dysponowania
(np. umowa o pracę –
pracownik
Wykonawcy, inna
osoba – zobowiązanie
innego podmiotu do
udostępnienia danej
osoby
3

Staż pracy
osób które będą wykonywać czynności przy
realizacji niniejszego zamówienia
zatrudnionych na stanowisku kasjera
(w miesiącach)

4
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Imię ..............................
Nazwisko
...............................
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą będziemy
dysponować*
Imię ..............................
Nazwisko
...............................
osoba, którą
dysponujemy/
osoba

którą

będziemy

dysponować*
Imię ..............................
Nazwisko
...............................
osoba, którą
dysponujemy/
osoba

którą

będziemy

dysponować*
Imię ..............................
Nazwisko
...............................
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą będziemy
dysponować*
Imię ..............................
Nazwisko
...............................
osoba, którą
dysponujemy/
osoba którą będziemy
dysponować*
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
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podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
9. Oświadczamy, że będziemy realizować zamówienie zgodnie ze wszystkimi warunkami określonymi
w

SIWZ,

w

tym

w

załączonym

do

Specyfikacji

„Opisie

przedmiotu

zamówienia”,

w szczególności oświadczamy, że:
1) będziemy kredytować Zamawiającego przy zakupie biletów lotniczych komunikacji krajowej i
międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych komunikacji międzynarodowej
oraz pozyskiwaniu wiz,
2) będziemy stosować przy sprzedaży biletów stanowiących przedmiot przetargu minimalne ceny
dostępne w danym terminie na danej trasie, z zachowaniem uczciwości handlowej,
3) oferujemy dokonywanie zmian w rezerwacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami, bez
ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów,
4) oferujemy możliwość anulowania biletów lotniczych przed terminem wylotu bez ponoszenia
przez Zamawiającego dodatkowych kosztów, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5) oferujemy bilety autobusowe na wszystkie ustalone trasy bez pobierania od Zamawiającego
dodatkowych opłat za pośrednictwo w ich zakupie w innych biurach podróży lub u
przewoźników,
6) w przypadku zakupu biletu wraz z wizą nie będziemy pobierać opłaty za usługę wizowania,
7) będziemy realizować zamówienia na bilety lotnicze, w pierwszej kolejności proponując sprzedaż
w ramach taryf poufnych, promocji oraz innych zniżek oferowanych przez przewoźnika
udostępnionych Wykonawcy,
8) oferujemy bilety najkorzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ceny i czasu podróży.
10. Dysponujemy kadrą niezbędną do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w niniejszej SIWZ.
11. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo porównywania cen biletów lotniczych oferowanych
przez Wykonawcę z cenami biletów lotniczych oferowanych przez inne biura lub przez
przewoźników w sprzedaży bezpośredniej, w tym przez Internet. W przypadku stwierdzenia większej
niż 3 % różnicy w cenie biletu lotniczego wraz z całkowitym kosztem usługi oferowanego przez
Wykonawcę w stosunku do ceny biletu oferowanej przez inne biuro lub przez przewoźnika,
Zamawiający ma prawo do kupna biletu w innym biurze podróży, u przewoźnika w sprzedaży
bezpośredniej, w tym przez internet, do zmiany standardu usług przy wyborze połączenia lotniczego
oraz do rezygnacji z usługi dostarczenia biletu i/lub wizy.
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12. W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność
za działanie lub zaniechanie wszystkich podwykonawców.
13. Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą w ciągu 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
14. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 800.000,00 zł ceny ofertowej (ceny brutto).
15. Zabezpieczenie zamierzamy wnieść w formie/formach: ......................................................... (formy w
jakich może być wnoszone zabezpieczenie zostały określone w art. 15 ust. 2 SIWZ).
16. Wadium w kwocie 800.000,00 zł (słownie złotych: osiemset tysięcy) zostało uiszczone w dniu
............................ w formie .......................................................................... Dokument wniesienia
wadium w załączeniu.
17. Informacje/dane niezbędne do zwrotu wadium (dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w
pieniądzu):
Nr rachunku:.........................................................................................................................
Nazwa Banku: ........................................................................................................................
IBAN:

........................................................................................................................

18. Nr konta bankowego (rachunku) Wykonawcy, na które ma zostać dokonana zapłata za fakturę oraz
nazwa banku: ……………………………………………………………………………………………
.....................................................................................................................................................
19. Wykonawca jest:
1) Mikroprzedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

2) małym przedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

3) średnim przedsiębiorstwem

 TAK

 NIE

Proszę zaznaczyć.
20. Oświadczamy, pod rygorem wykluczenia z postępowania, iż wszystkie informacje zamieszczone w
naszej ofercie i załącznikach do oferty są prawdziwe.
21. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Zamawiającego.
22. Do niniejszej oferty dołączono jako załączniki:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy
Oświadczenie składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
(JEDZ),
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2) Formularz nr 1 - Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza
powierzyć podwykonawcom lub wykonaniu zamówienia siłami własnymi,
3) W przypadku gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów,
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia,
4) Formularze nr 3 A, 3 B, 3 C,
5) Dowód wniesienia wadium,

Formularz nr 2 – Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy
kapitałowej (art. 5 § 3) - w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. (NIE NALEŻY ZAŁĄCZAĆ
FORMULARZA Nr 2 do oferty).
Miejscowość, data: ….........................................

......................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub osoby
uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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Formularz Nr 1
………...……………….……
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i dostarczanie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych
komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.
INFORMACJA O CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE
WYKONAWCA ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM LUB WYKONANIU
ZAMÓWIENIA SIŁAMI WŁASNYMI
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

Nr DZP-361-88/2016 informuję, że (odpowiednie zaznaczyć):
Wykonamy całe zamówienie siłami własnymi.
Przy pomocy podwykonawców wykonamy następujące części zamówienia:
l.p.

Opis części zamówienia, które Wykonawca zamierza

Firma podwykonawcy

powierzyć podwykonawcom

W przypadku zatrudnienia podwykonawców Wykonawca wypełnia niniejsza tabelą
W przypadku zatrudnienia podwykonawców, oświadczamy że ponosimy całkowitą odpowiedzialność
za działanie lub zaniechania wszystkich podwykonawców.
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: ______________________________________________________

……………………...
(miejscowość, data)

….................................................................
(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)
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Formularz Nr 2
………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i dostarczanie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych
komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.
OŚWIADCZENIE
o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej*
W związku z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP-361-88/2016 po
zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,
zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego,
oświadczam/-my , iż: (odpowiednie zaznaczyć/wypełnić)
nie należę/nie należymy do 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), o której mowa w
art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych,
należę/należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą niżej wymienione
podmioty:
(podać nazwy i adresy firm)
1) ………………………………………………………………………………………
2) …….…………………………………………………………………………………….
3) ………………………………………………………………………………………
Miejscowość, data: …..........................
........................................................................
(pieczęć imienna i podpis Wykonawcy lub
osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 3 A (formularz cenowy)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i dostarczanie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych
komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.

ZESTAWIENIE CENOWE
Oferuję Zamawiającemu następujące ceny (patrz art. 10 SIWZ) biletów lotniczych według
przedstawionego zamówienia:

WARSZAWA (WAW) – LONDYN (LHR) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 5 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 10 marca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

WARSZAWA (WAW) – BRUKSELA (BRU) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 14 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 16 marca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

WARSZAWA (WAW) – NOWY JORK (JFK) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 25 marca 2017 r.
Wylot z Nowego Jorku 2 kwietnia 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN
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WARSZAWA (WAW) – PARYŻ (CDG) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 14 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 19 marca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

WARSZAWA (WAW)– PORTO (OPO) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 19 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 24 marca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: .................................. PLN

WARSZAWA (WAW) – SANTIAGO DE CHILE (SCL) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 19 marca 2017 r.
Wylot z Santiago de Chile 8 kwietnia 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

WARSZAWA (WAW) – GUANGZHOU (CAN) – WARSZAWA (WAW)
Wylot z Warszawy 3 marca 2017 r.
Wylot z Guangzhou 8 marca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

MANILA (MNL) – WARSZAWA (WAW) – MANILA (MNL)
Wylot z Manilii (MNL) 4 marca 2017 r.
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Wylot z Warszawy 30 czerwca 2017 r.
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

ŁĄCZNIE (8 biletów lotniczych na wyżej wymienionych trasach, wylot i powrót):
cena:................................PLN
Średnia cena z ośmiu biletów lotniczych
cena:................................PLN
Do wyliczenia kryterium C-A zostanie przyjęta średnia cena z ośmiu biletów lotniczych w PLN,

W załączeniu szczegółowa kalkulacja odrębna dla każdej z wyżej wymienionych ośmiu tras.
……………………...

….................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
−

Należy podać ceny dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do zniżek i rabatów, na podróż klasą

−

ekonomiczną z możliwością modyfikacji biletu.

−

Cena obejmuje bagaż rejestrowany w obie strony.

−

Cena brutto ma obejmować podatek VAT, opłaty lotniskowe i inne (jeżeli przewoźnik wyznaczy).

−

Czas podróży: od godziny wylotu/wyjazdu do godziny przylotu/przyjazdu do miejsca przeznaczenia.

−

Należy wyliczyć ceny biletów najkorzystniejszych dla pasażera pod względem ceny i czasu trwania

−

podróży.

−

Należy podać nazwę przewoźnika/przewoźników.

−

Bilety kolejowe – podróż II klasą z rezerwacją miejsca.
43
DZP-361-88/2016

………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
FORMULARZ NR 3 B (formularz cenowy)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i dostarczanie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych
komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.

ZESTAWIENIE CENOWE

Oferuję Zamawiającemu następujące ceny (patrz art. 10 SIWZ) biletów lotniczych i kolejowych
według przedstawionego zamówienia:
Warszawa – Montpellier – Warszawa
Wylot 4 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 12 marca 2017 r.
Bilet lotniczy i kolejowy
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

bilet kolejowy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

Warszawa – Praga – Warszawa
Wyjazd z Warszawy 20 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 26 marca 2017 r.
Bilet kolejowy
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................
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bilet lotniczy:

cena: ................................. PLN

bilet kolejowy:

cena: ................................. PLN

Warszawa – Saarbrűcken – Warszawa
Wylot z Warszawy 5 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 12 marca 2017 r.
Bilet lotniczy i kolejowy
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

bilet kolejowy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

Warszawa – Salerno – Warszawa
Wylot z Warszawy 25 marca 2017 r.
Powrót do Warszawy 2 kwietnia 2017 r.
Bilet lotniczy i kolejowy
przewoźnik/przewoźnicy

..................................

czas podróży do miejsca przeznaczenia:

..................................

czas podróży - powrót:

..................................

bilet lotniczy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

bilet kolejowy:

cena: ................................. EUR
................................. PLN*

___________________________________________________________________________
ŁĄCZNIE (cena biletów lotniczych i kolejowych na wyżej wymienionych trasach,
wylot/wyjazd i powrót):
cena: ................................ EUR
................................. PLN*
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Do wyliczenia kryterium C-B zostanie przyjęta łączna cena w przeliczeniu na PLN, według
średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę
stosuje się kurs z pierwszego poniedziałku roboczego następującego po tej sobocie).
*Ceny biletów należy podać w EUR, przeliczając według średniego kursu NBP z dnia
publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (jeżeli
ogłoszenie zostanie opublikowane w sobotę stosuje się kurs z pierwszego poniedziałku
roboczego następującego po tej sobocie).
Należy przyjąć koszt biletu kolejowego II klasy, jeżeli na określonej trasie i w określonym
terminie kursują pociągi z miejscami w II klasie.
W załączeniu szczegółowa kalkulacja odrębna dla każdej z wyżej wymienionych ośmiu tras.

……………………...

….................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

UWAGA:
−

Należy podać ceny dla osoby dorosłej, nieuprawnionej do zniżek i rabatów, na podróż klasą

−

ekonomiczną z możliwością modyfikacji biletu.

−

Cena obejmuje bagaż rejestrowany w obie strony.

−

Cena brutto ma obejmować podatek VAT, opłaty lotniskowe i inne (jeżeli przewoźnik wyznaczy).

−

Czas podróży: od godziny wylotu/wyjazdu do godziny przylotu/przyjazdu do miejsca przeznaczenia.

−

Należy wyliczyć ceny biletów najkorzystniejszych dla pasażera pod względem ceny i czasu trwania

−

podróży.

−

Należy podać nazwę przewoźnika/przewoźników.

−

Bilety kolejowe – podróż II klasą z rezerwacją miejsca.

………...…………………
pieczęć firmowa Wykonawcy
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FORMULARZ NR 3 C (formularz cenowy)
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr DZP-361-88/2016 na: „Sprzedaż i dostarczanie biletów
lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych i autobusowych oraz promowych
komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów”.

ZESTAWIENIE CENOWE

Oferuję Zamawiającemu - Uniwersytetowi Warszawskiemu następującą średnią cenę (patrz art.
10 SIWZ) usługi wizowej: ....................................... PLN (cena brutto),
w tym obowiązujący podatek VAT .... %, tj. ........................................ PLN

……………………...

….................................................................

(miejscowość, data)

(pieczęcie imienne i podpisy osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

Minimalna średnia cena netto usługi wizowej – 1 zł.
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