
 

 

 

 

ZP-400 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

(ogłoszenie zawiera tylko te punkty druku ZP-400, które dotyczą niniejszego zamówienia) 

 
Zamieszczanie obowiązkowe 
 

OGŁOSZENIE DOTYCZY : Zamówienia publicznego      

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

I.1) NAZWA I ADRES  

 
Nazwa: 
Urząd Transportu Kolejowego 

Adres pocztowy: 
ul. Chałubińskiego 4 
Miejscowość: 
Warszawa 

Kod pocztowy: 
00-928 

Województwo: 
mazowieckie 

Tel. : 
(0-22) 630 18 80 

Faks: 
(0-22)  630 18 91 

Adres strony internetowej zamawiającego : 
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 zamawiającego:  

 
  Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie 
odbywania zagranicznych podróŜy słuŜbowych  

 



 

II.1.2) Rodzaj zamówienia 

 Usługa                                        

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia 

Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie 
odbywania zagranicznych podróŜy słuŜbowych  
Szczegółowe określenie przedmiotu oraz wielkości i zakresu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia. 

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny  

Główny przedmiot 60400000 – 2, 63512000 - 1  

II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej  -  nie   

II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej  -  nie  

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających  -  tak  

II.2)  CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  

 

 
data rozpoczęcia: od dnia zawarcia umowy  

data zakończenia: 28.02.2010 r. 

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

III.1)  WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium : 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

III.2) W ARUNKI UDZIAŁU  

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1  
Ustawy, tj. 

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem niniejszego 
zamówienia, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
3) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu : 
1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą następujące 

dokumenty i oświadczenia: 
1) oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Ustawy; 
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 
3) aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego 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 potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, 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) aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, 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; 

7) oświadczenie Wykonawcy, Ŝe posiada on waŜny certyfikat przynaleŜności do IATA lub Ŝe posiada waŜną 
akredytację IATA uprawniającą do świadczenia usługi w zakresie agencji sprzedaŜy biletów lotniczych 

8) w sytuacji, gdy Wykonawca nie dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, naleŜy przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast 
dokumentów, o których mowa w ust. 1: 
1) w pkt 2, 4, 5 i 6, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości– wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 

upływem terminu składania ofert; 
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie– wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania ofert; 
c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne  

i zdrowotne, albo 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. 

2) w pkt 3 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo 
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. 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. 2, 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– wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów. 

4. Wszystkie dokumenty lub zaświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 

 
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB  UDZIELENIA  ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia - Przetarg nieograniczony   

IV. 2) K RYTERIA OCENY  OFERT   

IV.2.1) Kryteria oceny ofert – najniŜsza cena 

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna  -  nie 

IV.3) I NFORMACJE ADMINISTRACYJNE   

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia :   
            www.utk.gov.pl 
            Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:   
           Urząd Transportu Kolejowego, 00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4,  Biuro Administracyjno-BudŜetowe,      
            pok. Nr 404. 

IV.3.4) Termin składania ofert : 

Data:  18.06.2009 r.   (dd/mm/rrrr)                                                                  Godzina: 12.00 

Miejsce: Urząd Transportu Kolejowego, sekretariat Biura Administracyjno-BudŜetowego ( pok. Nr 401, IVp.) 

IV.3.5) Termin związania ofertą 
              30 dni, liczone od ostatecznego terminu wyznaczonego na składanie ofert. 
 


