Warszawa 24 kwietnia 2013 r.
Nr sprawy: F1-208-07/13

Instytut Badań Systemowych PAN informuje o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego poniżej 125000 Euro na:

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

Nazwa oraz adres Zamawiającego
Instytut Badań Systemowych PAN;
01-447 Warszawa ul. Newelska 6.
REGON 000686434
NIP 525-000-86-08
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w ustawie z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 i Nr 161, poz. 1078 ze zm.).
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I. Podstawa Prawna Opracowania Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) - Dz. U. z 2007r. Nr
223, poz.1655 z późn. zmian.
2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień
publicznych (Dz. U. Nr 224, poz. 1796).

II. Nazwa oraz adres Zamawiającego
Nazwa: Instytut Badań Systemowych PAN;

01-447 Warszawa ul. Newelska 6.
REGON 000686434
NIP 525-000-86-08

III. Definicje i skróty
Wyrażenia i skróty użyte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oznaczają:
• „Zamawiający” – Instytut Badań Systemowych PAN
• „Ustawa” lub „Pzp” – Ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. - Dz.
U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmian.
• „SIWZ” – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
• „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot w
sposób szczegółowy został opisany w VI części niniejszej SIWZ
• „Dostarczenie” – należy przez to rozumieć dostawę (w wersji papierowej lub elektronicznej)
niezbędnych dokumentów do odbycia podróży lotniczej.

IV. Tryb udzielenia zamówienia
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego - art. 39 – 46 Ustawy.

V. Informacje ogólne
1. Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się ze SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z jej
wymaganiami.
2. Wykonawca poniesie wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem
oferty niezależnie od wyniku postępowania.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
6. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Jeżeli wykonawca w ofercie lub łącznie z
ofertą składa jakiekolwiek materiały/dokumenty w języku obcym zobowiązany jest pod
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rygorem wykluczenia z postępowania lub odrzucenia oferty załączyć do nich tłumaczenie
przysięgłe na język polski.

VI. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i
dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze.
2. Nazwa i kod stosowany we Wspólnym Słowniku Zamówień:
63500000-4 usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej.
3. W ramach przedmiotu Zamówienia wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:
a) rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zleconych przez
Zamawiającego, na trasach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ew. w
określonych innych warunkach podróży (przesiadki, wielkość bagażu));
b) dostarczenia zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed
terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów);
c) dostarczenie (w sytuacji nagłej) biletu do siedziby Zamawiającego nie później niż w
ciągu 2 godzin;
d) przypominania o zbliżających się terminach wykupu wcześniej zarezerwowanych
biletów;
e) przedstawienia Zamawiającemu różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem
najkorzystniejszej dostępnej taryfy przewoźnika i promocji, długości tras oraz czasu
podróży;
f) informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin i innych warunków
wylotów i przylotów dotyczących zamówionych biletów;
g) zmiany/przepisania na bilecie nazwiska pracownika Zamawiającego oraz
ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy;
h) zorganizowania i zapewnienia kompleksowej realizacji przedmiotu Zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju
opłat – np. lotniskowych, podatków, opłaty za bagaż itp.)
i) 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.
Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że oferowana przez wykonawcę cena nie jest
najniższa, wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletu po cenie nie wyższej niż
105% najniższej ceny oferowanej przez inny podmiot.
4. W okresie trwania umowy Zamawiający planuje zrealizować około 180 wyjazdów krajowych
i zagranicznych. Około 85% lotów odbędzie się na trasach europejskich, a pozostałe 15%
na trasach krajowych i pozaeuropejskich. Liczba lotów i proporcje wyliczenia mogą ulec
zmianie i są jedynie wartością orientacyjną.

VII. Termin realizacji zamówienia
Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w terminie do 31 grudnia 2014 roku, lub do
wyczerpania środków przeznaczonych na realizację zamówienia.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania
oceny spełniania tych warunków
1. O udzielenie Zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 Ustawy tj:
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2.

3.
4.

5.

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w przedmiocie zamówienia
działalności lub czynności;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia, tj. wykażą się
odpowiednim doświadczeniem, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem
postępowania wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonują należycie, co najmniej 3 usługi polegające na rezerwacji,
zakupie i dostarczaniu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na kwotę
co najmniej 100.000 złotych oraz załączą dokumenty potwierdzające (referencje),
że usługi te zostały wykonane należycie;
c) posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej, o sumie gwarancyjnej co najmniej 100.000 zł;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia.
Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1 na
podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy i na podstawie złożonych wraz z ofertą
dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków,
o których mowa w IX części SIWZ.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca „spełnia” lub „nie spełnia” poszczególne warunki.
Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych
przez Zamawiającego oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie: warunków
udziału w postępowaniu i wymagań określonych przez Zamawiającego, lub którzy nie
złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i
dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w
wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich złożenia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz
spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym
upłynął termin składania ofert.
Jeżeli wykonawca pomimo wezwania nie złoży, w terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają
błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Ustawy, Zamawiający wykluczy wykonawcę
odpowiednio na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3.

IX. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w
postępowaniu określonych w VIII części SIWZ, jakie muszą
dostarczyć wykonawcy oraz oświadczenie o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w
art. 22 ust. 1 Ustawy (załącznik nr 2 do SIWZ).
2. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wyłączeniu z postępowania na podstawie art.24
ust. 1 i 2 Ustawy (załącznik nr 3 do SIWZ).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej (składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert) w celu potwierdzenia, że wykonawca
posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej Zamówieniem (potwierdzenie
warunku z części VIII ppkt. 1.a.).
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4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punktach 2 - 3 wykonawca składa
dokumenty określone w § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia
2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).
5. Dokument potwierdzający przynależność do Międzynarodowego Stowarzyszenia
Transportu lotniczego (IATA) lub posiadanie akredytacji IATA uprawniającej do usługi w
zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA.
6. Opłacona i ważna polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem Zamówienia o wartości, co najmniej 100.000 zł (potwierdzenie
warunku z części VIII ppkt. 1.c.).
7. Sporządzony zgodnie z wzorem przedstawionym w załączniku nr 5 do SIWZ wykaz co
najmniej 3 wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o
udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – prowadzony
w tym okresie, usług polegających na rezerwacji, zakupie i dostarczaniu biletów na krajowe
i zagraniczne przewozy lotnicze o wartości każdej z usług na kwotę co najmniej 100.000
złotych, wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że te usługi te zostały
wykonane należycie. (potwierdzenie warunku z części VIII ppkt. 1.b.).
8. Informacje na temat: Warunki i sposoby płatności (Termin płatności – okres kredytowania,
Inne dogodne formy rozliczeń (np. rozliczenia BTA* – wirtualna karta kredytowa),
Możliwość fakturowania zbiorczego), Dostęp do narzędzi umożliwiających rezerwację
online (Czy agencja umożliwia klientowi dokonywanie rezerwacji online?, Czy agencja
posiada inne systemy online ułatwiające współpracę, jeśli tak, to jakie? (proszę krótko
opisać ich zastosowanie), proszę o załączenie listy linii lotniczych dostępnych w narzędziu)
9. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania
oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich
kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
10. Dokumenty, o których mowa powyżej wykonawca powinien złożyć w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Niezachowanie
odpowiedniej formy dokumentu będzie równoznaczne z jego nie złożeniem. Dla
zachowania formy kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem konieczne jest
umieszczenie na każdej stronie dokumentu klauzuli poświadczenia za zgodność z
oryginałem wraz z podpisem osoby/osób uprawnionej do reprezentowania wykonawcy
(zgodnie z przyjętą reprezentacją wykonawcy) w taki sposób, aby tożsamość tej
osoby/osób była z łatwością identyfikowalna (np. podpis opatrzony imienną pieczęcią lub
czytelny podpis składający się z pełnego imienia i nazwiska).

X. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z
wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie powyższej
procedury wykonawcy przekazują pisemnie na adres Zamawiającego, faksem na numer 22
3810105 bądź mailem na adres: przetargi@ibspan.waw.pl
2. Zamawiający wymaga aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi na
potwierdzenie spełnienia stawianych im warunków (w części IX) były składane pod rygorem
nieważności na piśmie.
3. Protesty przekazuje się wyłącznie na piśmie. Dla skutecznego wniesienia protestu nie
podlegającego odrzuceniu wymagane jest wniesienie go w terminie oraz w odpowiedniej
formie (forma pisemna).
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4. Zamawiający wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje w zakresie
prowadzonego postępowania przekazuje wykonawcom pisemnie, faksem bądź mailem na
adres wskazany w ofercie.
5. Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z niniejszym postępowaniem należy
kierować na adres: IBS PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, z dopiskiem: Przetarg
Bilety lotnicze
6. Oświadczenia, zawiadomienia, informacje oraz wnioski przekazane faksem uważa się za
złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego
terminu. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
7. W przypadku przekazywania korespondencji drogą elektroniczną należy ją niezwłocznie
potwierdzić pisemnie.
8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami: Bartłomiej SolarzNiesłuchowski, tel. 22 3810 247, e-mail Bartłomiej.Solarz@ibspan.waw.pl, w godz. 8-16,
Krzysztof Szkatuła, tel. 22 3810210, e-mail Krzysztof.Szkatula@ibspan.waw.pl, w godz.
8-16.

XI. Wyjaśnienia i modyfikacje SIWZ
1. W razie niejasności dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w
szczególności dotyczących SIWZ, wykonawca może zwrócić się pisemnie do
Zamawiającego o wyjaśnienie, jednak nie później niż 5 dni przed terminem składania ofert.
2. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniem zostanie jednocześnie przekazana pisemnie
wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz
umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed
upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonane uzupełnienia lub
zmiany staną się częścią SIWZ i zostaną przekazane wszystkim uczestnikom
postępowania i będą dla nich wiążące.
4. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wykonawców.

XII. Termin związania ofertą
Zgodnie z art. 85 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą. Bieg
tego terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XIII. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty do
postępowania, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego
wykonawcę.
2. Oferta pod rygorem nieważności musi być sporządzona w sposób czytelny (pismem
maszynowym, na komputerze bądź odręcznie), w języku polskim, z zachowaniem formy
pisemnej.
3. Oferta powinna zostać sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do
SIWZ bez modyfikacji jego formy przez wykonawcę. Dotyczy to również załączników do
oferty, których formularze wykonał Zamawiający.
4. Wraz z ofertą, wykonawca przekazuje akceptowany wzór umowy.
5. Formularz oferty podpisuje osoba/osoby reprezentująca wykonawcę na podstawie wpisu do
odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej albo osoba należycie
umocowana przez osobę uprawnioną do reprezentacji, przy czym dokument
pełnomocnictwa załącza się do oferty.
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6. W przypadku podpisania oferty i załączników składanych wraz z ofertą w inny sposób niż
określony w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej albo
też przez inne osoby niż wymienione w odpowiednim rejestrze lub wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej na podstawie udzielonego im pełnomocnictwa, należy do oferty
dołączyć przedmiotowe pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za
zgodność z oryginałem.
7. Za podpisanie uznaje się własnoręczny czytelny podpis lub podpis wraz z pieczątką
pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.
8. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i
parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania wykonawcy i składania
oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
9. Zamawiający poprawi w ofercie:
a) oczywiste pomyłki pisarskie,
b) oczywiste pomyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, nie powodujące istotnych
zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta
została poprawiona.
10. Zamawiający odrzuci ofertę zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 Ustawy Pzp.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.
12. Oferta oraz składane łącznie z nią dokumenty lub materiały powinny być spięte/zszyte oraz
powinny posiadać kolejno ponumerowane strony. Strony te powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/ne do reprezentowania wykonawcy (wymóg parafowania nie dotyczy
stron, na których znajdzie się oryginalny podpis osoby/ób upoważnionej/nych do
reprezentowania wykonawcy). W sytuacji, kiedy wykonawca nie zepnie/zszyje, nie
ponumeruje którejkolwiek ze stron lub którakolwiek ze stron nie będzie parafowana
wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z tego tytułu obciążą wykonawcę.
13. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy muszą zostać oznaczone w
taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych
tajemnicą. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą
na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania
oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w Ustawie. Informacja o zastrzeżeniu
dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać również w załączniku
nr 1 – Formularzu oferty.
14. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu
otwarcia ofert, zaadresowanej: IBS PAN, ul. Newelska 6, 01-447 Warszawa, z dopiskiem:
Przetarg bilety lotnicze - nie otwierać przed dniem 08.05.2013 roku, godz. 1215.Na kopercie
należy podać dane wykonawcy.
15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego
oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.
16. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę pod warunkiem, że
Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie przed upływem terminu do składania ofert.
17. Powiadomienie musi być złożone według tych samych zasad jak składana oferta z
dopiskiem "ZMIANA"/"WYCOFANIE", zarówno zmiana jak wycofanie wymaga formy
pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i
zaadresowane w ten sam sposób jak oferta.

XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
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1. Termin składania ofert upływa 08 maja 2013 roku o godz.12.00. Oferty złożone po tym
terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania
powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego, a nie
data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Newelskiej 6, 01447 Warszawa, II piętro, pok. nr 201 (Kancelaria).
3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 maja 2013 roku o godz. 12.15, w siedzibie
Zamawiającego przy ul. Newelskiej 6, 01-447 Warszawa.
4. Tryb otwarcia ofert:
a) otwarcie ofert jest jawne;
b) bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia;
c) otwierając oferty Zamawiający poda: nazwy i adresy wykonawców, ceny ofertowe
(oraz inne istotne elementy takie jak: termin realizacji, warunki płatności zawarte w
ofertach);
d) w przypadku, gdy wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, na jego pisemny
wniosek, Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas
otwarcia ofert.

XV. Opis sposobu obliczania ceny oraz sposobu jej
przedstawienia

2.
3.
4.
5.

6.

a) Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza oferty i określenia w nim
ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
zagranicznego,
Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzać dodatkowych pozycji do formularza oferty.
Cena opłaty transakcyjnej pozostaje niezmienna przez okres obowiązywania umowy i nie
zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani innych czynników.
Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa niż 1,00 i musi być podana w polskich złotych,
cyfrowo i słownie, i określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena za wykonanie Zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
całego przedmiotu Zamówienia, w szczególności za rezerwację, wystawienie i sprzedaż
(nie wlicza się kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika) biletów wraz z ich
dostarczaniem do siedziby Zamawiającego lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego
na terenie Warszawy, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów,
oferowania wariantów, zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji
przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów
docelowych, zgodnych z wymaganiami określonymi w SIWZ, przy zastosowaniu podatku
VAT, zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.
Rozliczenia miedzy Zamawiającym a wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich.

XVI. Opis kryteriów i sposobu oceny ofert
1. Oferty nie odrzucone będą poddane ocenie według następujących kryteriów przypisując im
odpowiednie wagi procentowe:
• Cena (Ct) – cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
(zagranicznego lub krajowego) – 70%
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2. Pierwsze kryterium będzie punktowane wg wzoru:
Cena brutto opłaty transakcyjnej (Ct) za wystawienie jednego biletu lotniczego
(zagranicznego lub krajowego):
Najniższa cena brutto spośród wszystkich cen w złożonych ofertach
Ct = ----------------------------------------------------------------------------------------------- X 70%
Cena brutto badanej oferty

3. Drugie kryterium to: warunki i sposoby płatności (Pł) – 15%
4. Trzecie kryterium to: dostęp do narzędzi umożliwiających rezerwację online (O) (w tym lista
dostępnych linii lotniczych w narzędziu) – 15%
5. Kryteria 2 i 3 będą punktowane w następujący sposób: liczba punktów za poszczególne
kryteria będzie średnią ocen (0,00-1,00) podanych przez członków Komisji Przetargowej
obecnych na posiedzeniu, a następnie pomnożone przez ich wagę (Pł - 15%. O – 15%).
6. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Do
porównania ofert pod uwagę będzie brana cena oferty brutto.
7. Ocena zostanie dokonana według wzoru:
ocena oferty = Ct + Pł + O
8. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów (1% =
1 pkt)

XVII. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać
dopełnienie po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego
1. Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania przesyłając niezwłocznie do wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie Zamówienia informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
wraz z podaniem siedziby i adresu wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz
uzasadnieniem jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy
złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym
punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
2. W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje
wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.
3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy zawarciu umowy powinny posiadać ze sobą
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

XVIII. Wzór umowy
Z wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, w
terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zostanie
zawarta umowa w brzmieniu stanowiącym wzór umowy uzupełniony o dane dotyczące:
wykonawcy, wynagrodzenia, stawki podatku VAT.
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XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu Zamówienia
doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Rozdziale V, Dziale
VI Ustawy.
2. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących
podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do
Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

XX. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

XXI. Informacje na temat zabezpieczenia umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Załączniki:
1. Formularz oferty
2. Wzór oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 Pzp.
3. Wzór oświadczenia w trybie art. 24 Pzp
4. Wzór umowy
5. Wykaz wykonanych/wykonywanych usług
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Załącznik nr 1
OFERTA
do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia
biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Badań Systemowych PAN
Na podstawie warunków zamówienia otrzymanych w dniu ……….............................
Nazwa Wykonawcy: ...............................................................................................
Adres: ..................................................................................
TEL. .........…………................……………………………………………….
REGON: …………………................…………………………………………
NIP: …………………………………................………………………………
FAX na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
e-mail na który zamawiający ma przesyłać korespondencję ..................................................
składa ofertę z zapewnieniem realizacji zamówienia na warunkach podanych w umowie.
Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
1. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
a) cenę brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
zagranicznego w wysokości……….(słownie……….)
2. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie ponosi
Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia
otrzymaną od Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego
przygotowania i złożenia niniejszej oferty.
5. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu
terminu składania ofert.
6. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ____ do ____ informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty,
do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiającego.
8. Ofertę niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach.
9. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________
_________________ dnia ___ ___ 2013 roku
_______________________________
podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
Informacja dla Wykonawcy:
Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania
firmy.
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Załącznik nr 2 do SIWZ
…………………….., dnia …………………. 2013 roku
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 22 UST. 1 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W związku z warunkami dopuszczającymi udział w postępowaniu o zamówienie publiczne
określonymi w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmian), niniejszym
oświadczam/y, iż:
- posiadam/y uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- posiadam/y niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawimy pisemnie zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
- znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
………………………………… .................................................
Pieczęć oferenta podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 3 do SIWZ
……………….., dnia …………………. 2013 roku
OŚWIADCZENIE
W TRYBIE ART. 24 USTAWY
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na mocy art.
24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zmian), a w szczególności nie jestem:
1. wykonawcą, który wyrządził szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je
nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu
wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
2. wykonawcą, w stosunku do którego otwarto likwidację lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
poprzez likwidację majątku upadłego;
3. wykonawcą, który zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości
wykonania decyzji właściwego organu;
4. osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z
postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
5. spółką jawną, której wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści
majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego;
6. spółką partnerską, której partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
7. spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną, których komplementariusza
prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
8. osobą prawną, którą urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano
za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,
przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
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przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
9. podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod
groźbą kary;
10. wykonawcą, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22
ust. 1 pkt 1-3.
11. wykonawcą, który:
1) wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwał się w celu sporządzenia oferty osobami
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do
wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub
art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
2) złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania;
3) nie złożył oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty
zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3.
………………………………… .................................................
Pieczęć oferenta podpis osoby uprawnionej do składania
oświadczeń woli w imieniu oferenta
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Załącznik nr 4 do SIWZ
Wzór umowy
Niniejsza umowa została zawarta w Warszawie, w dniu .................... 2013 r. po przeprowadzeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie
z Ustawą prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004 r. pomiędzy:
Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Newelskiej 6, 01-447 Warszawa, NIP 525-000-86-08, reprezentowanym przez:
dr inż. Jana W. Owsińskiego – Dyrektora ds. ekonomiczno-organizacyjnych,
zwanym dalej „Zamawiającym” lub „IBSPAN”
a wyłonioną w trybie przetargu nieograniczonego firmą .................................................. z siedzibą
w ............................. ul. ........................., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez ........................................ pod nr.............................../ ewidencji
działalności gospodarczej prowadzonej przez ……………………. pod numerem …………………..,
NIP ............................................., REGON ...................................
reprezentowaną przez:
......................................... - ......................................
zwaną dalej „Wykonawcą”
Zamawiający oraz Wykonawca zwani są w dalszej części umowy łącznie „Stronami” a każdy
indywidualnie „Stroną”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest rezerwacja, sprzedaż i dostarczenie (dostarczanie biletów
możliwe także w wersji elektronicznej) w terminie uzgodnionym z Zamawiającym biletów
lotniczych na trasach zagranicznych na potrzeby IBSPAN zgodnie z ofertą Wykonawcy
stanowiącą załącznik Nr 1 do umowy.
2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą w szczególności następujące czynności:
a. rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych (w klasach zleconych przez
Zamawiającego, na trasach zarówno krajowych, jak i zagranicznych, ew. w
określonych innych warunkach podróży (przesiadki, wielkość bagażu));
b. dostarczenie zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w terminie
uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed
terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów);
c. dostarczanie (w sytuacji nagłej) biletu do siedziby Zamawiającego nie później niż w
ciągu 2h godzin;
d. przypominanie o zbliżających się terminach wykupu wcześniej zarezerwowanych
biletów;
e. przedstawienie Zamawiającemu różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem
najkorzystniejszej dostępnej taryfy przewoźnika i promocji, długość tras oraz czasu
podróży;
f. informowanie Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin i innych warunków
wylotów i przylotów dotyczących zamówionych biletów;
g. zmiany/przepisanie na bilecie nazwiska pracownika zamawiającego oraz
ewentualnej rezygnacji z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi
w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy;
h. zorganizowanie i zapewnienia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju
opłat – np. lotniskowych, podatków, opłaty za bagaż itp.)
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§2
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia sprzedaży biletów zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami Zamawiającego na podstawie zlecenia przekazanego faksem, pocztą
elektroniczną lub telefonicznie. Zlecenie może być przekazane co najmniej 7 dni przed
planowanym terminem lotu, a w przypadkach nagłych do 4h.
2. Wykonawca w dniu poprzedzającym dostarczenie (dostarczanie biletów możliwe także w
wersji elektronicznej) biletów, jest zobowiązany potwierdzić telefonicznie, faksem lub
pocztą elektroniczną, że dostarczenie zostanie dokonane; chyba, że dostarczenie ma
nastąpić tego sama dnia co zlecenie.
3. Dostarczenie (dostarczanie biletów możliwe także w wersji elektronicznej) zostanie
dokonane w godzinach pracy Zamawiającego (8 – 16 w dni powszednie), chyba, że strony
ustalą inne godziny, wyznaczone faksem lub pocztą elektroniczną przez Zamawiającego.
Zamawiający zobowiązuje się przy wyznaczaniu tego terminu uwzględnić uzasadniony
interes Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o każdej możliwej do uzyskania
promocji, obniżce, upuście itp. niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takiej ofercie.
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.
6. Jeżeli w wyniku weryfikacji okaże się, że oferowana przez Wykonawcę cena nie jest
najniższa, Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży biletu po cenie nie wyższej niż 105%
najniższej ceny oferowanej przez inny podmiot, o którym mowa w ust. 6.
7. Zamawiający może dokonać zwrotu biletów lotniczych na ogólnych warunkach w
zależności od zastosowanej taryfy. W przypadku konieczności anulowania biletu lotniczego
Wykonawca nie pobiera dodatkowych opłat z wyjątkiem kosztów naliczanych przez
przewoźnika. Wykonawca nie pobiera także opłat za dokonywanie w ustalonych terminach
zmian w rezerwacjach.
8. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązków dotyczących składania
ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, a zwłaszcza do reprezentowania
Zamawiającego w sprawach reklamacji dot. przewozów realizowanych na podstawie
rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, a w szczególności w przypadku zwrotu
biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych.
§3
Okres obowiązywania umowy
Niniejsza umowa obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku lub do
wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1.
§4
Wynagrodzenie i płatność
1. Z tytułu realizacji umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości nie
przekraczającej kwoty brutto …..(słownie…….). Na dzień podpisania umowy stawki VAT
wynoszą:
dla lotów zagranicznych:…
dla lotów krajowych:…
2. Całkowitym wynagrodzeniem Wykonawcy za każdy sprzedany i dostarczony
Zamawiającemu bilet
zagraniczny lub krajowy - jest opłata transakcyjna w stałej wysokości brutto…………,
która obejmuje: koszt rezerwacji i wystawienia biletu (nie wlicza się kosztu biletu
wynikającego z taryfy przewoźnika), dostarczenia biletu zamawiającego, przypominania o
zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowania wariantów połączenia.
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3. Wynagrodzenie za każdy sprzedany i dostarczony bilet obejmuje wartość biletu (w tym
opłaty lotniskowe) i wszelkie inne koszty związane z jego wystawieniem i dostarczeniem do
Zamawiającego, powtarzaniem czynności rezerwacji, dokonywaniem zmian w rezerwacji,
zwrotem biletów, wymianą biletów, reklamacją, odprawą oraz wszelkimi innymi działaniami
interwencyjnymi związanymi z obsługą przelotów.
4. Za odebrane bilety lotnicze Wykonawca sporządzi na ostatni dzień miesiąca szczegółowe
zestawienie, które będzie podstawą wystawienia faktury VAT.
5. Strony ustalają, że zapłata za realizację usługi nastąpi przelewem, w ciągu 14 dni od daty
doręczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT Zamawiającemu, na rachunek bankowy
wskazany na fakturze, po zakończeniu miesiąca, w którym świadczona była usługa.
6. Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.
§5
Kary umowne
1. Ustala się odpowiedzialność Stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy
poprzez zapłatę kar umownych:
a. W przypadku nieuzasadnionego zerwania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% całkowitej ceny umowy, o
której mowa w § 4 ust 1.
b. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może
pomniejszyć kwotę wynagrodzenia do 25% ceny brutto uwidocznionej na fakturze
skierowanej do zapłaty. Fakt nieprawidłowego wykonania umowy stwierdza i opisuje
powołana komisja, w skład której wchodzi przedstawiciel Wykonawcy i
Zamawiającego.
2. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania umowy, z
zastrzeżeniem § 5 ust 1 pkt a.
3. Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa Zamawiającego do odszkodowania na zasadach
ogólnych za poniesioną szkodę.
4. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy odsetki w ustawowej wysokości za
każdy dzień opóźnienia płatności po terminie określonym w § 4 ust. 6.
§6
Odstąpienie od umowy
1. W razie powstania istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o
powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy, co zostanie potwierdzone
protokołem sporządzonym przez przedstawicieli obu Stron.
2. Umowa może być przez każdą ze stron rozwiązana za dwumiesięcznym okresem
wypowiedzenia, pod warunkiem rozliczenia wszystkich rezerwacji biletów dokonanych
uprzednio.
3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w każdym czasie, ze skutkiem na
koniec miesiąca w przypadku nienależytego wywiązywania się z umowy przez Wykonawcę
lub utraty zaufania przez Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy, stwierdzonego przez
komisję, o której mowa w pkt. 1.b §5.
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§7
Cesja
Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść na inne osoby wierzytelności
wynikających lub związanych z zawarciem bądź wykonaniem niniejszej umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Wszelkie zmiany w treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.
3. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy
oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego,
jeżeli przy ich uwzględnianiu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zrealizowania umowy na kwotę niższą od ogólnej
wartości brutto umowy, o której mowa w § 4 ust. 1
5. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową rozstrzygane będą
przez sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.
6. Osobami wyznaczonymi do kontaktów i koordynacji zamówień będących przedmiotem
niniejszej umowy są:
a) ze strony Zamawiającego ......................... tel..............................
b) ze strony Wykonawcy ........................ tel. .......................................
7. Zmiana osób, o których mowa w ust.6 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej
Strony i nie stanowi zmiany treści umowy.
8. Załącznik nr 1 stanowi integralną część niniejszej umowy.
9. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
ZAMAWIAJĄCY
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Załącznik nr 5 do SIWZ
Wykaz wykonywanych/wykonanych usług
Lp.
Przedmiot usługi Szacunkowa
wartość
wykonanej
usługi (brutto)
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