
 

Warszawa: Świadczenie usług rezerwacji, sprzeda Ŝy i dostarczania 

biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podró Ŝnych przy wyjazdach 

międzynarodowych dla pracowników Urz ędu Transportu Kolejowego w 

2009 i 2010 roku.  

Numer ogłoszenia: 97464 - 2009; data zamieszczenia:  08.04.2009 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES:  Urząd Transportu Kolejowego , ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, woj. 

mazowieckie, tel. 022 6301880, faks 022 6301891. 

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.utk.gov.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja rządowa centralna. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i 

dostarczania biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróŜnych przy wyjazdach międzynarodowych dla 

pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w 2009 i 2010 roku.. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  Świadczenie usług rezerwacji, 

sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróŜnych przy wyjazdach 

międzynarodowych dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego w 2009 i 2010 roku. Szczegółowe 

określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia.. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 63.51.20.00-1. 

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA   

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnia nia tych 

warunków:  1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki 

udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 Ustawy. 2. W związku z ust. 1 Zamawiający wymaga, 



aby Wykonawcy spełniali następujące warunki: 1) są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, 

zgodnie z wymaganiami ustawowymi; 2) naleŜą do International Air Transport Association (IATA) lub 

posiadają waŜną akredytację IATA, uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaŜy biletów 

lotniczych; 3) naleŜą do Polskiej lub Regionalnej Izby Turystyki; 4) spełniają warunki określone w art. 22 

ust. 1 Ustawy i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy. 3. Ocena spełniania warunków 

odbędzie się zgodnie z formułą / spełnia / nie spełnia /, na podstawie złoŜonych wraz z ofertą 

dokumentów oraz oświadczeń, których wykaz zawiera Rozdział 7 SIWZ. 4. O udzielenie zamówienia 

mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielnie 

zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5. 

Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz kaŜdy z Wykonawców składających wspólną ofertę 

musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy. 6. Brak jakiegokolwiek 

oświadczenia lub dokumentu wymienionego w Rozdziale 7 SIWZ lub złoŜenie w niewłaściwej formie (np. 

kopia dokumentu niepoświadczona za zgodność z oryginałem) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z 

ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego. 7. ZłoŜenie przez Wykonawcę nieprawdziwych 

informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy 

z postępowania, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy..  

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w post ępowaniu:  1. Oświadczenie o spełnieniu 

warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 ustawy - załącznik nr 2 do SIWZ. 2. 

Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, potwierdzające dopuszczenie do prowadzenia działalności w zakresie objętym 

przedmiotem zamówienia oraz zawierające imię i nazwisko osoby (osób) uprawnionej (-ych) do 

reprezentowania Wykonawcy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert. 3. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŜne zaświadczenie 

właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w 

art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert. 4. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 

Ustawy, wystawiona nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualne 

zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające 

odpowiednio, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 

organu - wystawione nie wcześniej niŜ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6. Dokument 

potwierdzający zrzeszenie Wykonawcy w International Air Transport Association (IATA) lub waŜną 

licencję IATA. 7. Dokument potwierdzający przynaleŜność Wykonawcy do Polskiej lub Regionalnej Izby 

Turystyki. 8. Wykaz wykonanych (wykonywanych) usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem 

wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 

odpowiadających swoim rodzajem usług stanowiących przedmiot zamówienia i o wartości równej lub 

przewyŜszającej 300.000 PLN, z podaniem ich wartości, czasu realizacji i zamawiających (co najmniej 1 

zamówienie) oraz dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały wykonane naleŜycie - załącznik nr 3 

do SIWZ. 9. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski, zamiast 

dokumentów, o których mowa w ust 2, 4 i 5, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 

którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1) nie otwarto jego 

likwidacji ani nie ogłoszono upadłości; 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o 

zamówienie; 3) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty 



zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 10. JeŜeli w kraju 

pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje 

się dokumentów, o których mowa w ust. 3 oraz w ust. 9, zastępuje się je dokumentem zawierającym 

oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 11. Wszystkie dokumenty lub 

zaświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. 12. Oświadczenie, o którym mowa w ust 1, winno być 

złoŜone wspólnie przez wszystkich Wykonawców składających wspólną ofertę. 13. Dokumenty 

wskazane w ust. 2-7 winien złoŜyć kaŜdy z Wykonawców składających wspólną ofertę. 14. Dokument, o 

którym mowa w ust. 8 w przypadku Wykonawców składających wspólną ofertę, winien złoŜyć 

Wykonawca, w którego zakresie działania leŜy spełnienie warunku.. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony. 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena. 

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna:  nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia:  www.bip.utk.gov.pl. 

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Urząd Transportu 

Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4, Biuro Administracyjno-BudŜetowe, pok. Nr 404.. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.04.2009 

godzina 11:00, miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, sekretariat Biura Administracyjno-BudŜetowego ( pok. 

Nr 401, IVp.). 

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 


