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Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
na 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. 
  
 
 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy               
z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych                                                                                                

Tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
 (zwanych dalej Ustawą) 
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 Zatwierdzam 
 
                                                                                                                                                                      
 
 ……………….………… 
    (Dyrektor  Generalny) 

 
 
 

ROZDZIAŁ 1. 
 

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJ ĄCEGO  
 

 
Urząd Transportu Kolejowego 
 
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4 
tel : (0-22) 630-18-80                                                                                                                                 
fax : (0-22) 630-18-91 
e-mail : tga@utk.gov.pl 
www.utk.gov.pl 

ROZDZIAŁ 2. 
 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest z zastosowaniem 
przepisów dotyczących udzielania zamówień w trybie przetargu nieograniczonego, na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  
Dz. U. z 2007 roku, Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 
 
 

ROZDZIAŁ 3.  

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
1.  Przedmiotem zamówienia jest 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.  
W celu umoŜliwienia Wykonawcom sporządzenia prawidłowej oferty Zamawiający 
przedstawia poniŜej szacunkowe zestawienie obejmujące ilość planowanych w 2009 r. 
przelotów lotniczych oraz ilość osób, które będą brały udział w zagranicznych podróŜach 
słuŜbowych.                          

 
 

Lp. Planowana trasa przelotu Ilość lotów Ilość osób 
 

 
1 
 

 
Warszawa - Bruksela – Warszawa 

 
26 

 
46 

 
2 
 

 
Warszawa – Wiedeń – Warszawa 

 
8 

 
16 
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3 
 

 
Warszawa – Londyn – Warszawa 

 
2 

 
4 

 
4 
 

 
Warszawa – ParyŜ – Warszawa 

 
103 

 
190 

 
5 
 

 
Warszawa – Berlin – Warszawa 

 
22 

 
48 

 
6 
 

 
Warszawa – Praga – Warszawa 

 
2 

 
4 

 
7 
 

 
Warszawa – Bratysława – Warszawa 

 
2 

 
4 

 
8 
 

 
Warszawa – Moskwa – Warszawa 

 
4 

 
8 

 
9 

 
Warszawa – Wilno – Warszawa 

 
2 

 
4 

 
 

2. Zamawiający zakłada w 2010 roku porównywalną ilość wyjazdów zagranicznych i ilość 
osób, które będą brały udział w zagranicznych podróŜach słuŜbowych. 

3. Zamawiający zakłada zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej zgodnie z tabelą 
znajdującą się w pkt 1.  

4. W trakcie realizacji umowy Zamawiający moŜe odwołać rezerwację, zmienić trasę lub 
termin podróŜy. JeŜeli zmiana trasy i rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością 
rekalkulacji ceny biletu Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania ewentualnej róŜnicy 
w cenie. 

3.W trakcie realizacji umowy Zamawiający zakłada moŜliwość zarezerwowania zwiększonej 
lub zmniejszonej ilości biletów, a takŜe moŜliwość zarezerwowania przelotów na innych 
trasach. Zaistnienie takiej sytuacji kaŜdorazowo będzie zgłaszane przez Zamawiającego ze 
stosownym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia biletów 
na trasy wskazane przez Zamawiającego. 

4. Rezerwacja biletów przez Zamawiającego, będzie się odbywać drogą elektroniczną lub 
telefonicznie. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie potwierdzić fakt dokonanej 
rezerwacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub w innej formie. 

5. Dostarczanie biletów przez Wykonawcę, odbywać się będzie drogą elektroniczną lub  
w formie papierowej do siedziby Zamawiającego w terminie ustalonym kaŜdorazowo przez 
strony, ale nie później niŜ na 12 godzin przed terminem planowanej podróŜy, której 
dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów).  

6. W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet (bilety) do siedziby Zamawiającego nie 
później niŜ w ciągu 6 godzin.  

7. Realizacja przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia, nakłada na niego następujące 
obowiązki :       
a)  w przypadku zmian w terminarzu połączeń u wybranego przewoźnika, zapewnienie 

przelotu pasaŜerskimi liniami lotniczymi zastępczymi z zachowaniem   
zarezerwowanego terminu lotu. Wykonawca będzie miał obowiązek przedstawić kilka 
propozycji innego przewoźnika; 
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b) w przypadku wystąpienia problemów technicznych u wybranego przewoźnika, 
zapewnienia przelotu pasaŜerskimi liniami zastępczymi z zachowaniem 
zarezerwowanego terminu lotu; 

c) w przypadku braku biletu (biletów) w klasie ekonomicznej zapewnienie rezerwacji  
w innej dostępnej klasie; 

d) zapewnienie Zamawiającemu moŜliwości zmiany rezerwacji terminu przelotu, zmiany       
uczestników przelotu oraz rezygnację z przelotu - zgłoszonych przez Zamawiającego  
z co najmniej 24  godzinnym wyprzedzeniem przed godziną odlotu na danym lotnisku.  

8. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi  
z taryfy przewoźnika) z tytułu zmian dotyczących trasy, terminu lub osób podróŜujących, 
zgłoszonych przez Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. 

9. W trakcie realizacji umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pośredniczył  
w wystawianiu dla pracowników Zamawiającego polis ubezpieczeniowych obejmujących 
koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz ubezpieczenie bagaŜu  
w czasie podróŜy słuŜbowej.  

                                       
ROZDZIAŁ 4. 

 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2010 r. 
 

ROZDZIAŁ 5. 
 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 
 

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) uprawnieni są 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. 

ROZDZIAŁ 6.  

 

OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  

 

1. 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. 
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2. 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. 

3. Wykonawcy samodzielnie składający ofertę oraz kaŜdy z Wykonawców składających 
wspólną ofertę musi spełnić warunek niewykluczenia z postępowania, zgodnie z art. 24  
Ustawy. 

4. 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. 

5. 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. 

 
 

ROZDZIAŁ 7. 
 

WYKAZ O ŚWIADCZE Ń I DOKUMENTÓW,  
JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY  

 

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. 
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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. 

 
 

ROZDZIAŁ 8. 
 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ  
ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje przekazywane będą w formie pisemnej, faksem lub drogą elektroniczną, 
zgodnie z zasadami określonymi w art. 27 Ustawy. 

2. JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski zawiadomienia 
lub inne informacje za pomocą faksu, kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie 
potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ udzielane będą z zachowaniem zasad określonych w art. 38 
Ustawy. 
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4. Wykonawca, który uzna za niezbędne uzyskanie wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, 
powinien wystąpić z zapytaniem do Zamawiającego w sposób wskazany w ust. 1 
niniejszego rozdziału SIWZ. 

ROZDZIAŁ 9.  
 

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIE SI Ę Z WYKONAWCAMI 
 

Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami 
są:                                                                                                                                                            
       a)  w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia Pani Beata Karpińska,                   

tel. (0-22) 630-18-32, e-mail : beata.karpinska@utk.gov.pl                        

 b)  w zakresie spraw proceduralnych Pan Wojciech Gruz, tel. 0-695-625-316,                                
e-mail : wojciech.gruz@wp.pl . 

 
ROZDZIAŁ 10. 

 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 
1. Ofertę stanowi: 

1) wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 
Prawa zamówień publicznych  - załącznik nr 2 do SIWZ 

3) wykaz wykonywanych usług - załącznik nr 3 do SIWZ 

4) zaakceptowany projekt umowy – załącznik nr 4 do SIWZ; 

 z załączonymi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami wymienionymi  
 w  Rozdziale 7 SIWZ. 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

3. Oferta musi być złoŜona, pod rygorem niewaŜności, w formie pisemnej, w języku 
polskim. 

4. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę upowaŜnioną 
do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną  
w rejestrze handlowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej 
Wykonawcy. UpowaŜnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie 
wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. 

5. Wymagane dokumenty oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu muszą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

6. W przypadku załączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów 
sporządzonych w innym języku, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich 
tłumaczenie na język polski. 

7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie 
przez osobę podpisująca ofertę. 

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić 
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego 
zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
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ROZDZIAŁ 11. 
 

TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą 
 
1. Termin związania ofertą złoŜoną w przedmiotowym postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składnia ofert. 

2. Wniesienie protestu po  upływie składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą 
do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu (art. 181 ust. 1 Ustawy). 

 
ROZDZIAŁ 12. 

 
OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i ofert wariantowych. 

 
ROZDZIAŁ 13. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
 

ROZDZIAŁ 14. 
 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 
 

Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami Wykonawca umieścić  
w zamkniętej kopercie (opakowaniu). Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa  
i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

Oferta – bilety lotnicze (TGA-233/1/09) 

Nie otwierać przed 16.04.2009 r. przed godz. 12.00 
 

ROZDZIAŁ 15. 
 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
 
1. Oferty moŜna przesłać pocztą (decyduje data wpływu do Zamawiającego) lub składać 

bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego (pok. 401a – sekretariat Biura 
Administracyjno – BudŜetowego) w terminie do dnia 16.04.2009 r. do godziny 11.00. 

2. W przypadku złoŜenia oferty bezpośrednio, Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie 
złoŜenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŜenia oraz numerem, jakim oznakowana 
została oferta. 

3. Oferta złoŜona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

ROZDZIAŁ 16.  
 

WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 
 

1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 
ofertę (art. 84 ust. 1 Ustawy).  

2. Ofertę złoŜoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu. 
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ROZDZIAŁ 17. 

 
MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 
1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Urząd Transportu Kolejowego 

ul. Chałubińskiego 4 

00-928 Warszawa 

Pokój nr 426/427 (sala konferencyjna) IV piętro  

w dniu 16.04.2009 r. o godz. 12.00 

2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  
a takŜe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 

5. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 4 niniejszego rozdziału, przekazuje się 
niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 

6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeŜeli: 

1) jest niezgodna z Ustawą; 

2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeŜeniem art. 87 Ustawy; 

3) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów  
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 

4) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

5) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składnia ofert; 

6) zawiera błędy w obliczaniu ceny; 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 89 ust. 1 pkt 7 Ustawy; 

8) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów. 

 
 

ROZDZIAŁ 18. 
 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
 

1. Wykonawca określi cenę całkowitą oferty brutto dla przedmiotu zamówienia, podając ją 
w zapisie liczbowym i słownym. 

2. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji 
zamówienia, niezaleŜnie od wszelkich czynników. Walutą ceny oferowanej jest złoty 
polski. 
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3. W przypadku rozbieŜności Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu 
ceny w sposób określony w art. 87 ust. 2 Ustawy. 

4. Cena oferty będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

5. Cena oferty będzie przeliczana według następującego wzoru: 

 
          najniŜsza cena ofertowa (brutto) 

C (kryterium cena) =    ---------------------------------------- x 100 %  (waga kryterium) = …….. pkt 

              cena oferty badanej (brutto) 

 
ROZDZIAŁ 19. 

 
KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  

ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT   
 
 
Jedynym kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu jest cena.       

Cena - waga kryterium = 100 %. 

Najkorzystniejszą ofertę z najniŜszą ceną Zamawiający wybierze z pośród ofert, które 
spełniają warunki określone w SIWZ.  

 
ROZDZIAŁ 20. 

 
INFORMACJE O WYNIKACH POST ĘPOWANIA 

 
1. O wynikach postępowania Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania 

oraz umieści informację na własnej stronie internetowej. 

2. Po wymaganym ustawowo terminie Zamawiający wystąpi do Wykonawcy, którego oferta 
okazała się najkorzystniejsza z informacją o miejscu i terminie zawarcia umowy. 

 
ROZDZIAŁ 21. 

 
WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA                                                          

NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
 
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.  
 

 
ROZDZIAŁ 22. 

 
WARUNKI UMOWY 

 
Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do SIWZ 
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ROZDZIAŁ 23. 
 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 
Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŜe doznać 
uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przepisów 
wykonawczych, jak teŜ postanowień niniejszej SIWZ, przysługują środki ochrony prawnej 
przewidziane w Dziale IV Ustawy (art. 179-198). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy: TGA – 233/1/09                                                                 12 

Załącznik nr 1 do SIWZ 
 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 

………………………………. 
                                                                                                     (miejscowość i data) 

 
 

FORMULARZ OFERTY 
 
 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na ,, Świadczenie usług/dostawy…………............ 
………………………………………………………………………………………………….” 
zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków dla tego 
postępowania składamy niniejszą ofertę. 

 

1. Oferuj ę wykonanie usług/dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia  
wg cen jednostkowych : 

 
Lp. trasa przelotu Cena 1 biletu 

netto 
VAT Cena 1 biletu 

brutto 
1 Warszawa - Bruksela - Warszawa    
2 Warszawa – Wiedeń – Warszawa    
3 Warszawa – Londyn – Warszawa    
4 Warszawa – ParyŜ – Warszawa    
5 Warszawa – Berlin – Warszawa    
6 Warszawa – Praga – Warszawa    
7 Warszawa – Bratysława – Warszawa    
8 Warszawa – Moskwa - Warszawa    
9 Warszawa – Wilno - Warszawa    

 
2. Oferuj ę wykonanie usług/dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia  

za cenę całkowitą(cena biletu, prowizja Wykonawcy, koszty transakcyjne) : 
 

CENA OFERTOWA NETTO 
..................................................................................złotych 
(słownie................................................................................. 
…………………………………………………………..zł 

VAT 
..................................................................................złotych 
(słownie................................................................................. 
…………………………………………………………..zł 

CENA OFERTOWA BRUTTO 
..................................................................................złotych 
(słownie................................................................................. 
…………………………………………………………..zł 

 
3. Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia w terminie OD dnia zawarcia umowy, nie 

dłuŜej jednak niŜ do dnia…………………… 

4. Oświadczam, Ŝe cena podana w pkt. 2 niniejszego formularza zawiera wszystkie 
koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający. 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy: TGA – 233/1/09                                                                 13 

5. Oświadczam, Ŝe zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
(w tym z wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy 
warunki w niej zawarte. 

6. W przypadku udzielenia zamówienia zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu  
i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych we 
wzorze umowy stanowiącym załącznik nr………do niniejszej SIWZ. 

7. Oświadczam, Ŝe jeŜeli w okresie związania ofertą nastąpią jakiekolwiek znaczące 
zmiany sytuacji przedstawionej w naszych dokumentach załączonych do oferty, 
natychmiast poinformujemy o nich Zamawiającego. 

8. Oświadczam, Ŝe jestem związany niniejszą ofertą przez okres ……….. dni od upływu 
terminu składania ofert. 

9. Oferta wraz z załącznikami została złoŜona na ……………stronach. 

10. Niniejszym informuję, Ŝe informacje składające się na ofertę, zawarte  
na stronach…………  stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być 
ogólnodostępne. 

11. Do oferty załączamy następujące dokumenty: 

 
1)........................................................................................................................................ 
 
2)………………………………………………………………………………………… 
 
3)………………………………………………………………………………………… 
 
4)………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 
 
 

………………………………… 
(podpis osoby uprawnionej 

 do reprezentacji Wykonawcy) 
 

 
       

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy: TGA – 233/1/09                                                                 14 

Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

………………………………. 
                                                                                                     (miejscowość i data) 

 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU  
OKREŚLONYCH W ART. 22 PRAWA ZAMÓWIE Ń PUBLICZNYCH 

 
 
 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
……………………………………na ,,Świadczenie usług/dostawy.......................................... 
………………………………………………………………………………………………….” 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŜej oświadczam/my, Ŝe: 

1)  posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

2)  posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym  
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia; 

3)  znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

4)  nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

 
 
 

…….……………………………… 
  (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji wykonawcy) 
 
 

…….……………………………… 
  (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji wykonawcy)* 
 
 
 
 

 
 

 
* jeŜeli wymagana jest reprezentacja łączna 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

……………………………….. 
……………………………….. 
……………………………….. 
………………………………... 
   (nazwa i adres Wykonawcy) 
 
 

………………………………. 
                                                                                                     (miejscowość i data) 

 
WYKAZ WYKONYWANYCH USŁUG/DOSTAW  

 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
………………………………na ,,Świadczenie usług/dostawy.................................................. 
…………………………………………………………………………………………………” 

w imieniu Wykonawcy wskazanego powyŜej przedstawiam/my, wykaz wykonanych 
usług/dostaw. 
 

Lp. Nazwa i adres 
Zleceniodawcy 

Opis 
usługi/dostawy 

Termin 
wykonania 

Wartość 
(w zł netto) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 
 

…….……………………………… 
  (podpis osoby uprawnionej  
do reprezentacji wykonawcy) 

 
 

…….……………………………… 
  (podpis osoby uprawnionej  

do reprezentacji wykonawcy)* 
* jeŜeli wymagana jest reprezentacja łączna 
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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

Umowa Nr ……….. 
 
 
zawarta w dniu ……………………… 2009 r. w Warszawie  

pomiędzy:  

Urzędem Transportu Kolejowego  

z siedzibą w Warszawie (00-928) przy ul. Chałubińskiego 4,   

NIP 526-26-95-081, REGON 015481433                 

który reprezentują : 

1. ……………………………………… 

2. ……………………………………… 

 

zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym 

a 

……………………………………………………………. 

z siedzibą w ……………, ul. ……………………………. 

wpisaną do ………………………………………………. 

NIP ………………, REGON ………………….. 

którą reprezentują 

1. ……………………………………. 

2. ……………………………………. 

zwaną w dalszej części Umowy Wykonawcą, 

zgodnie z wynikiem postępowania nr TGA-233/1/09 o udzielenie zamówienia publicznego 
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 Ustawy  
z dnia 29  stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.  
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) oraz zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia z dnia ………… 2009 r. i ofertą Wykonawcy z dnia …………… 
2009 r. 
 

§ 1. 

 
PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiotem umowy jest 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.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wyszukiwania najkorzystniejszych (w tym 
najkorzystniejszych cenowo) połączeń oraz do dokonywania rezerwacji, sprzedaŜy  
i dostarczania biletów lotniczych Zamawiającemu zgodnie z zasadami określonymi  
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.   
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3. Zamawiający zakłada jako podstawowy standard klasę ekonomiczną. W przypadku 
wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Wykonawca ma obowiązek zapewnić 
Zamawiającemu bilet w innej klasie.  

4. Wykonawca będzie dokonywał na wniosek Zamawiającego zmian tras, dat i nazwisk osób  
zgodnie z przepisami taryfowymi IATA. W przypadku przewoźników niezrzeszonych  
w IATA obowiązują wewnętrzne uregulowania stosowane przez danego przewoźnika. 

5. Podstawą do sprzedaŜy biletów lotniczych będzie złoŜenie zamówienia przez 
pracowników Zamawiającego. Zamówienie moŜe być złoŜone w formie elektronicznej 
lub telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest umoŜliwi ć Zamawiającemu całodobowe 
składanie zamówień. 

6. Wykonawca określa cenę biletu na dzień złoŜenia przez Zamawiającego rezerwacji.  
W razie stwierdzenia przez Zamawiającego moŜliwości zakupu biletu tańszego o co 
najmniej 10 % od biletu proponowanego przez Wykonawcę, Zamawiający moŜe Ŝądać 
wystawienia biletu tańszego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ceny biletu kupowanego 
w stosunku do jednostkowej ceny biletu zgłoszonej przez Wykonawcę w ofercie. 

7. Dostarczanie biletów przez Wykonawcę, odbywać się będzie drogą elektroniczną lub  
w formie papierowej do siedziby Zamawiającego w godzinach 8.15 – 15.oo, w terminie 
ustalonym kaŜdorazowo przez strony, ale nie później niŜ na 12 godzin przed terminem 
planowanej podróŜy, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów).  

8. W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet (bilety) do siedziby Zamawiającego nie 
później niŜ w ciągu 6 godzin.  

9. W sytuacjach nie dających się wcześniej przewidzieć, Zamawiający moŜe odwołać 
rezerwację, zmienić trasę lub termin podróŜy. JeŜeli zmiana trasy i rezerwacji wiązać się 
będzie z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do 
wyrównania ewentualnej róŜnicy w cenie. 

10. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi  
z taryfy przewoźnika) z tytułu zmian dotyczących trasy, terminu lub osób podróŜujących, 
zgłoszonych przez Zamawiającego i w wyznaczonym przez niego terminie. 

11. W trakcie realizacji umowy Wykonawca będzie pośredniczył w wystawianiu dla 
pracowników Zamawiającego polis ubezpieczeniowych obejmujących: KL (koszty 
leczenia), NW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) oraz BP (bagaŜ)  
w czasie podróŜy słuŜbowej.  

12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej staranności przy wykonywaniu 
wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia. 

 
§ 2. 

 
TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 
1. Umowa będzie realizowana sukcesywnie od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia (….. zł brutto, 
słownie złotych brutto: ……………………………....), ale nie dłuŜej niŜ do końca 2010 r. 

2. Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu niewykorzystania w całości 
kwoty wartości umowy określonej w ust. 1 w okresie obowiązywania umowy. 
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§ 3. 
 

WYNAGRODZENIE 
 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wyłącznie opłata za 
faktycznie wydane bilety. 

2. Zapłata za dostarczone bilety odbywać się będzie na podstawie faktur VAT w terminie 30 
dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy 
wskazane w fakturach. 

3. Faktura, poza wymogami księgowymi, musi zawierać: 

1) trasę przelotu i nazwiska osób podróŜujących, 

2) numer niniejszej Umowy. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciąŜenia rachunku Zamawiającego. 

5. Za polisę ubezpieczeniową, o której mowa w § 1 ust.11 Wykonawca wystawi oddzielną 
fakturę VAT. 

 
 

§ 4. 
 

NADZÓR NAD REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Strony wyznaczają jako swoich przedstawicieli do bezpośrednich kontaktów i nadzoru nad 
prawidłowym wykonywaniem umowy: 

Ze strony Wykonawcy: ………………………………….  

tel.: (022) …………………..; e-mail …………………… 

Ze strony Zamawiającego: ………………………………  

tel.: (022) …………………..; e-mail …………………… 

 
 

§ 5. 
 

KARY UMOWNE 
 

1. W razie niedostarczenia przedmiotu Umowy w terminie ustalonym kaŜdorazowo między 
stronami, Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości 20% 
wartości biletu. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia z wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy przy zakupie kolejnego biletu, kwoty stanowiącej równowartość kary 
umownej, przewidzianej w ust.1. 

3. Z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego wykonania zamówienia, będącego 
przedmiotem niniejszej Umowy, Wykonawca odpowiadać będzie na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczania odszkodowania uzupełniającego, 
przewyŜszającego kary umowne m.in. w przypadku, gdy działanie Wykonawcy 
związane z realizacją Umowy spowodowało szkodę po stronie Zamawiającego. 
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§ 6. 
 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy : 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie Umowy 
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili 
zawarcia Umowy. W tym przypadku odstąpienie od Umowy moŜe nastąpić  
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŜszych okolicznościach, 

2) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy, 

3) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy,  

4) w przypadku przekazania realizacji Umowy osobom trzecim, bez pisemnej zgody 
Zamawiającego.   

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w wypadkach, gdy Zamawiający 
zalega z płatnościami za dostarczone bilety. 

 
§ 7. 

 
POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
1. Do umowy stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), a w sprawach  
w niej nieuregulowanych - Kodeks cywilny. 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

3. Ewentualne spory między stronami powstałe w związku z  zawarciem niniejszej umowy  
i jej wykonywaniem  rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 
Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 
 
 
  ZAMAWIAJ ĄCY                                                                                    WYKONAWCA 


