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Urząd Transportu Kolejowego 
00-928 Warszawa 
ul. Chałubińskiego 4 
(zwany dalej Zamawiającym) 

 
Znak sprawy: TGA – 233 / 9 / 2010 

 
 

 
 
 

 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

(zwana dalej SIWZ) 
 
 

 
 
 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 
usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania  biletów lotniczych  

oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych 
podróŜy słuŜbowych. 

 
  
 
 
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r.  
Nr 113, poz. 759), zwanej dalej „Ustawą Pzp”.   

 
 
 
Kod CPV : 60400000 – 2. 63512000 - 1  
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3. Zamawiający zakłada zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej lub w przypadku 
braku takiej moŜliwości w innej klasie oferowanej przez przewoźnika. 

4. Zamawiający zakłada zakup biletów w połączeniach bezpośrednich. 

5. W trakcie realizacji umowy Zamawiający moŜe odwołać rezerwację, zmienić trasę, dane 
osoby podróŜującej 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. 

6. W trakcie realizacji umowy Zamawiający zakłada moŜliwość zarezerwowania 
zwiększonej lub zmniejszonej ilości biletów, w stosunku do informacji zawartej  
w szacunkowym zestawieniu ujętym w pkt. 2, 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. 

7. 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. 

8. Dostarczanie biletów przez Wykonawcę, odbywać się będzie drogą elektroniczną lub  
w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub do innego miejsca wskazanego 
przez Zamawiającego w terminie ustalonym kaŜdorazowo przez strony, ale nie później 
niŜ na 24 godziny przed terminem planowanej podróŜy, której dotyczy rezerwacja  
i zakup biletu (biletów),  

      W sytuacji gdy podróŜ rozpoczyna się w niedzielę lub poniedziałek, Wykonawca 
dostarczy bilet w piątek poprzedzający dzień rozpoczęcia podróŜy najpóźniej do godz. 
14.00 

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

10. Koszty wystawienia i dostarczenia biletu kaŜdorazowo pokryje Wykonawca. 

11. 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 co 
najmniej jedną propozycję innego przewoźnika. 

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 klasie oferowanej przez przewoźnika. 

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  z danego lotniska.  

12. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi  
z taryfy przewoźnika) z tytułu zmian dotyczących trasy, terminu lub osób 
podróŜujących, zgłoszonych przez Zamawiającego.  

13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił  
dla pracowników Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 
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 - koszty leczenia (KL) na sumę ubezpieczenia nie mniej niŜ 10 000 euro, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na sumę ubezpieczenia nie mniej niŜ  
7 000 zł, 

- ubezpieczenie bagaŜu w czasie podróŜy słuŜbowej (BP) na sumę ubezpieczenia nie 
mniej niŜ 800 zł. 

      Ubezpieczenie będzie obejmowało pracowników Urzędu od chwili wejścia na pokład 
samolotu w miejscu rozpoczęcia podróŜy słuŜbowej, poprzez pobyt pracownika za 
granicą aŜ do momentu jej zakończenia, czyli lądowania samolotu na lotnisku 
docelowym w Polsce. 

14. Zamawiający Ŝąda wskazania podmiotu (nazwy, adresu siedziby) ubezpieczyciela,  
z którym Wykonawca będzie współpracował przy zawieraniu umów ubezpieczenia 
podróŜnego i załączenia ogólnych warunków ubezpieczenia podróŜnego obowiązujących 
u tego ubezpieczyciela. 

 
 
Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 60400000 – 2. 63512000 - 1 

 
 

ROZDZIAŁ 4. 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  

 
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 
Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia 240 000,00 zł brutto  (słownie złotych 
brutto: dwieście czterdzieści tysięcy zł), ale nie dłuŜej niŜ do dnia 31.12.2011 r. 
 

 

ROZDZIAŁ 5. 

OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU 

 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, co do których brak jest podstaw do 
wykluczenia z postępowania wskazanych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, spełniający 
jednocześnie następujące warunki: 

a) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności i czynności będących 
przedmiotem niniejszego zamówienia, jeŜeli przepisy prawa nakładają obowiązek 
posiadania takich uprawnień,  

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, przy czym Zamawiający uzna ten 
warunek za spełniony, gdy Wykonawca wykaŜe, Ŝe: 
posiada waŜny certyfikat przynaleŜności do Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Transportu Lotniczego (IATA) lub posiada waŜną akredytację IATA uprawniającą do 
świadczenia usługi w zakresie agencji sprzedaŜy biletów lotniczych, 

c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 
(Wykonawca moŜe przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia), 

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia. 
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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. 

2. Wykonawca moŜe polegać na potencjale technicznym odpowiednim do wykonania 
zamówienia innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru prawnego łączących go z nimi 
stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu 
zamówienia.  

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie.  

4. Wykonawcy, o których mowa w pkt 3, składają jedną ofertę, przy czym wymagane 
oświadczenia i dokumenty wskazane w Rozdziale 7 ust. 1 pkt 1) i 2) - bądź odpowiednio 
w ust. 2 lub 3 - składa osobno kaŜdy z Wykonawców. 

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

6. ZłoŜenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik 
prowadzonego postępowania, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania,  
na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 Ustawy Pzp. 

 
ROZDZIAŁ 7. 

WYKAZ  OŚWIADCZE Ń I  DOKUMENTÓW  POTWIERDZAJ ĄCE SPEŁNIANIE  

WARUNKÓW  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU 

1. Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, musi złoŜyć 
wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:  

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu 
wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp oraz o braku podstaw do wykluczenia  
z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa  
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 
do SIWZ; 

2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 
pkt 2 ustawy Pzp; 

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

2. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2), składa 
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dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości– 
wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

3. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje 
się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym 
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającym, Ŝe nie otwarto jego likwidacji 
ani nie ogłoszono upadłości – wystawionym nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert. 

 
 

ROZDZIAŁ 8. 

SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJ ĄCEGO Z WYKONAWCAMI  

 
1. Z zastrzeŜeniem pkt 2, w niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie bądź faksem, przy czym 
kaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania poprzez 
odesłanie faksem podpisanej pierwszej strony otrzymanego dokumentu, a ponadto muszą 
być niezwłocznie potwierdzone pisemnie. 

2. Oferta wraz z załącznikami, w tym oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające 
spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez 
Zamawiającego, a takŜe zmiana lub wycofanie oferty, mogą zostać złoŜone wyłącznie  
w formie pisemnej.  

3. JeŜeli Wykonawca przekaŜe oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 
faksem i pisemnie, za datę ich złoŜenia przyjmuje się datę wpływu faksu lub oryginału 
dokumentu, w zaleŜności który z nich wpłynie wcześniej. Dokument uwaŜa się za złoŜony 
w terminie, jeŜeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

 

ROZDZIAŁ 9.  

OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIE SI Ę Z WYKONAWCAMI 

 
Ze strony Zamawiającego osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami 
jest Pani Beata Karpińska, tel. (0-22) 630-18-32, e-mail : beata.karpinska@utk.gov.pl  

 
ROZDZIAŁ 10. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY 

 
1. Wykonawca ma prawo złoŜyć tylko jedną ofertę. 

2. Oferta musi zostać sporządzona wg Formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do 
niniejszej SIWZ. 

3. Ponadto wraz z ofertą naleŜy złoŜyć: 

1) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale 7 SIWZ, 
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2) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo 
określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 
Wykonawcy, 

3) w przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie 
zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego 
zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich  
w postępowaniu, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 

4. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie zakresu zamówienia, który 
zostanie powierzony podwykonawcy. 

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

7. 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. Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez Wykonawcę. 

8. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu musi być złoŜone 
w oryginale. Pełnomocnictwo do reprezentacji Wykonawcy naleŜy załączyć do oferty 
w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pozostałe wymagane dokumenty oraz 
oświadczenia muszą być złoŜone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych 
dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŜnego kwalifikowanego certyfikatu. 

9. W przypadku załączenia do oferty wymaganych oświadczeń i dokumentów 
sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do nich 
poświadczone przez siebie tłumaczenie na język polski. 

10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być dokonane w sposób czytelny  
i zostać parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. 

11. 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. 

12. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych oświadczeniach  
i dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy  
z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U.  
z 2003 r. Nr 153 poz. 1503 ze zm.), Wykonawca powinien to wyraźnie zastrzec w ofercie  
i odpowiednio oznaczyć zastrzeŜone informacje. Wskazane jest wyodrębnienie 
dokumentów zawierających zastrzeŜone informacje. Nie podlegają zastrzeŜeniu 
informacje obejmujące: nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, cenę oferty, termin 
wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności. 

13. Ponadto zaleca się, aby : 

1) wszystkie strony oferty wraz z oświadczeniami i dokumentami były ponumerowane 
oraz połączone w sposób trwały,  

2) kaŜda strona oferty była parafowana przez osobę podpisującą ofertę, 

3) osoba podpisująca ofertę opatrzyła swój podpis pieczątką imienną.  
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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 odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu 
związania ofertą do czasu orzeczenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub 
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze (art. 182 ust. 6 Ustawy Pzp). 

 
ROZDZIAŁ 12. 

OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 

2. Zamawiający przewiduje moŜliwość udzielania zamówień uzupełniających w oparciu  
o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

ROZDZIAŁ 13. 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WADIUM 

 
Nie dotyczy. 
 

ROZDZIAŁ 14. 

SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

 
Ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami naleŜy umieścić w zamkniętej 
kopercie (opakowaniu) w sposób uniemoŜliwiający odczytanie ich zawartości bez 
uszkodzenia tego opakowania.  

Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Wykonawcy, nazwa i adres 
Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: 

Oferta – świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania  biletów lotniczych 
oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróŜy 
słuŜbowych (TGA-233/9/2010) 

Nie otwierać przed  31 sierpnia 2010 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 31 sierpnia 2010 r. do godziny 
11.45. 
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2. W przypadku złoŜenia oferty bezpośrednio, Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie 
złoŜenia oferty z odnotowanym terminem jej złoŜenia oraz numerem, jakim oznakowana 
została oferta. 

3. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która została złoŜona po terminie. 

 

ROZDZIAŁ 16.  

WYCOFANIE OFERTY LUB JEJ ZMIANY 

 
1. Wykonawca moŜe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać 

ofertę poprzez złoŜenie pisemnego powiadomienia, przed upływem wyznaczonego 
terminu składania ofert.  

2. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian winno zostać złoŜone w sposób i formie 
przewidzianych w niniejszej SIWZ dla złoŜenia oferty, z zastrzeŜeniem, Ŝe koperta 
zewnętrzna będzie zawierała dodatkowe oznaczenie „ZMIANA” . 

3. Wycofanie złoŜonej oferty następuje poprzez złoŜenie pisemnego oświadczenia 
podpisanego przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 
Uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy jest osoba  wskazana we właściwym 
rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej jako upowaŜniona do reprezentowania 
Wykonawcy, bądź teŜ posiadająca odpowiednie pełnomocnictwo. 

 
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  31 sierpnia 2010 r. o godz. 12.15 

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

3. Otwarcie ofert jest jawne. 

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy (siedziby) 
Wykonawców, a takŜe informacje dotyczące cen (wysokości opłat i stawek za 
ubezpieczenie) zawartych w ofertach, terminu wykonania zamówienia i warunków 
płatności. 

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. 

 
ROZDZIAŁ 18. 

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty stanowiącego Załącznik 

nr 1 do niniejszej SIWZ i określenia w nim: 
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1) wysokości opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu, 

2) wysokości dziennej składki ubezpieczeniowej za polisę w zakresie określonym  
w SIWZ. 

2. Jako cenę oferty brutto rozumie się cenę obliczoną w następujący sposób: 

1) Wykonawca obliczy koszt jednego biletu (uwzględniający wszystkie koszty jakie 
poniesie Zamawiający w związku z zakupem tego biletu, zgodnie z ust. 4) poprzez 
zastosowanie jako podstawowej ceny biletu kwoty 1500 zł, która została przyjęta 
hipotetycznie, wyłącznie w celu sporządzenia oferty. Do tak przyjętej ceny naleŜy 
doliczyć oferowaną przez Wykonawcę opłatę transakcyjną, którą Wykonawca 
będzie pobierał kaŜdorazowo przy wystawieniu biletu w ramach wykonania umowy. 

2) Wykonawca obliczy całkowity koszt biletów poprzez przemnoŜenie kosztu jednego 
biletu (obliczonego zgodnie z pkt 1) przez planowaną przez Zamawiającego ilość 
biletów (łącznie 160 biletów). 

3) Wykonawca wskaŜe wysokość składki dla jednej osoby za jeden dzień podróŜy za 
ubezpieczenie obejmujące zakres wskazany w Rozdziale 3 ust. 13 SIWZ, 
uwzględniający wszystkie ewentualne prowizje i koszty dodatkowe. 

4) Składka ubezpieczeniowa zostanie przemnoŜona przez ilość biletów (osób) oraz 
wskazaną przez Zamawiającego przybliŜoną ilość dni jednej podróŜy (3 dni) – w ten 
sposób Wykonawca wskaŜe łączną wysokość składek. 

5) Cena oferty brutto zostanie wpisana przez Wykonawcę w pkt 3 Formularza oferty  
i obejmować będzie, obliczone zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym 
Rozdziale, całkowity koszt biletów brutto oraz łączną wysokość składek brutto. 

3. Wskazana w ofercie opłata transakcyjna oraz składka ubezpieczeniowa będą stałe tzn. nie 
ulegną zmianie przez okres waŜności oferty (związania ofertą) oraz w okresie realizacji 
umowy. 

4. Koszt biletów, o których mowa w ust. 2 pkt 2) razem z łączną wysokością składek 
ubezpieczeniowych, o której mowa w ust. 2 pkt 4) obejmuje całkowity koszt wykonania 
Umowy, w szczególności rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczenia biletów, a takŜe musi 
zawierać obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a takŜe wszystkie naleŜne 
podatki, dopłaty, opłaty i naleŜności, które są niemoŜliwe do uniknięcia i moŜliwe do 
przewidzenia w dniu składania oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie wspólnych 
zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona). 

5. Cena oferty, tj. wysokość opłaty transakcyjnej oraz składki ubezpieczeniowej będą 
podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Dopuszcza się 
podanie składki ubezpieczeniowej w euro, jednak w takim przypadku naleŜy równieŜ 
podać równowartość tej kwoty w PLN po przeliczeniu w oparciu o średni kurs euro 
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o przedmiotowym 
zamówieniu. Cena oferty powinna uwzględniać koszt ubezpieczenia obliczony zgodnie  
z powyŜszymi zapisami w oparciu o kwotę podaną w PLN. 

6. NaleŜność za wykonanie zamówienia zostanie zapłacona w PLN.  
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ROZDZIAŁ 19. 

KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE  
ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT   

 
1. Jedynym kryterium wyboru oferty w niniejszym postępowaniu jest cena brutto oferty 

obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 18 niniejszej SIWZ.  

2. W kryterium tym zostanie zastosowany wzór: 

najniŜsza cena brutto oferty 
Ocena punktowa =  

cena brutto oferty badanej  
x 100 pkt  

   
3. Ocena punktowa uzyskana przez Wykonawcę w powyŜszym kryterium zostanie podana 

przez Zamawiającego z dokładnością dwóch cyfr po przecinku. 

4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, spośród ofert spełniających warunki 
określone w SIWZ, która uzyska najwyŜszą liczbę punktów. 

 

ROZDZIAŁ 20. 

INFORMACJE O WYNIKACH POST ĘPOWANIA 
 
Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadomi 
wykonawców, którzy złoŜyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach, 
którzy zostali wykluczeni z postępowania oraz o wykonawcach, których oferty zostały 
odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a takŜe o terminie, określonym zgodnie 
z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia 
publicznego moŜe być zawarta. 
Zamawiający umieści równieŜ  informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty na własnej 
stronie internetowej i w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym. 
 

 
ROZDZIAŁ 21. 

WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ZABEZPIECZENIA 
 NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 
Nie dotyczy. 
 

 
ROZDZIAŁ 22. 

WARUNKI UMOWY 

Istotne postanowienia umowy określające szczegółowe warunki, na których Zamawiający 
zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, stanowią Załącznik nr 3 do 
niniejszej SIWZ.  
 

ROZDZIAŁ 23. 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

Wykonawcom, jeŜeli mają lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz 
ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 
ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp  
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(art. 179-198g), przy czym odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje 
wyłącznie wobec niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności:  
- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 
- odrzucenia oferty odwołującego. 
wnoszone do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zaś od orzeczenia Krajowej Izby 
Odwoławczej przysługuje prawo do wniesienia skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie za 
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. 
W pozostałym zakresie, Wykonawca moŜe w terminie przewidzianym do wniesienia 
odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy (art. 181 ustawy Pzp). 
 

 

ROZDZIAŁ 24.  

FORMALNO ŚCI  PO WYBORZE  OFERTY  W CELU  ZAWARCIA  UMOWY 

1. Zamawiający w zawiadomieniu o wyborze oferty wskaŜe Wykonawcy, którego oferta 
została wybrana, termin i miejsce podpisania umowy. 

2. Umowa zostanie zawarta w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze 
najkorzystniejszej oferty (patrz Rozdział 20 SIWZ). 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
Formularz oferty 

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

 
FORMULARZ OFERTY 

 
Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania  biletów 
lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróŜy 
słuŜbowych (nr ref. TGA-233/9/2010) 

my niŜej podpisani: 

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

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

działając w imieniu i na rzecz: 

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

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

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców); w przypadku składania oferty przez podmioty występujące 
wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólna ofertę) 

1. SKŁADAMY OFERT Ę na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych 
Warunków Zamówienia i oświadczamy, Ŝe wykonamy go na warunkach w niej określonych. 

2. OŚWIADCZAMY , Ŝe naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest: 
___________________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________ 
(wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę) 

3. CENA BRUTTO OFERTY obliczona zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozdziale 18 SIWZ za 
wykonanie przedmiotu zamówienia (łącznie: tabela a i b) wynosi ………………………….. zł 
(słownie ………………………………………………………………...…….zł), zgodnie z poniŜszą 
kalkulacją: 

 
a) CENA BILETÓW  
Lp.  trasa przelotu Opłata transakcyjna za 

wystawienie biletu 
Koszt jednego biletu 
(przy uwzględnieniu 
opłaty transakcyjnej ) 

  netto VAT brutto 

Hipotetyczna 
cena  
brutto jednego 
biletu* Netto VAT brutto 

Liczba 
biletów 
(szt.) 

Koszt 
biletów 
brutto 

1 zgodnie z SIWZ    1500,00 zł    160  

*przyjęto załoŜenie, iŜ cena jednego biletu wynosi 1500 zł brutto 

 
b) POLISA UBEZPIECZENIOWA 

Składka za jeden dzień wraz 
ze wszystkimi prowizjami i 

kosztami dodatkowymi 

Lp.  trasa przelotu 

netto VAT brutto 

PrzybliŜona 
liczba osobo-

dni* 

 

Łączna 
wysokość 

składek brutto 

1 zgodnie z SIWZ    160*3=480  

*przyjęto załoŜenie, iŜ jedna podróŜ będzie obejmowała średnio 3 dni 
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4. OŚWIADCZAMY, Ŝe cena opłaty transakcyjnej oraz stawki ubezpieczeniowej podane w pkt 3 
niniejszego Formularza są wiąŜące dla Wykonawcy i pozostaną stałe w okresie wykonania Umowy. 
Ponadto cena uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający. 

5. ZOBOWĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia sukcesywnie, zgodnie ze szczegółowymi 
zamówieniami Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do wyczerpania kwoty, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na finansowanie przedmiotowego zamówienia, ale nie dłuŜej niŜ do dnia 
31.12.2011 r. 

6. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
i nie wnosimy do niej zastrzeŜeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte, w szczególności 
zapoznaliśmy się z Istotnymi Postanowieniami Umowy, określonymi w  Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy 
zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach 
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

7. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 

8. UWAśAMY SI Ę za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.  

9. OŚWIADCZAMY, Ŝe niniejsza oferta jest jawna, za wyjątkiem informacji zawartych na stronach ….. , 
które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnodostępne. 

10. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale Podwykonawców. Podwykonawcom zostaną 
powierzone do wykonania następujące zakresy zamówienia: 
a) ..................................................................................................................................................................  
.. ...................................................................................................................................................................  

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy) 

11. OŚWIADCZAMY, Ŝe jesteśmy/nie jesteśmy podatnikiem VAT o numerze __________ 
zarejestrowanym w ___________ (podać kraj) i przez cały czas trwania umowy będziemy  się 
posługiwać podanym wyŜej numerem. Podmiotem uprawnionym do wystawienia faktur przez cały czas 
trwania umowy jest …………... (w przypadku wykonawców wspólnie składający ofertę). 
a) ..................................................................................................................................................................  
.. ...................................................................................................................................................................  

(opis czynności zlecanych podwykonawcy oraz – zalecane – nazwa i adres podwykonawcy) 

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

13. WSZELK Ą KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŜy kierować  do:  
Imię i nazwisko ………………………………. 
Adres: …………………………………………. 
Telefon: ……………………………………….. 
Fax: ……………………………………………. 
Adres e-mail: ………………………………….. 

14. OFERTĘ niniejszą składamy na _________ kolejno ponumerowanych stronach, oraz dołączamy do 
niej następujące oświadczenia i dokumenty: 
1)........................................................................................................................................ 
2)………………………………………………………………………………………… 
3)………………………………………………………………………………………… 
4)………………………………………………………………………………………… 
 

__________________, dnia __ __ 2010 roku 

___________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
Formularz oświadczenia Wykonawcy  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu 
nieograniczonego na świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania  biletów lotniczych oraz 
dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych podróŜy słuŜbowych  
(nr ref TGA-233/9/2010) 

oświadczam, Ŝe: 

1) nie zachodzą  podstawy do wykluczenia nas z postępowania o udzielnie zamówienia publicznego, wskazane 
w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759); 

2) spełniamy warunki dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności i czynności będących przedmiotem 
niniejszego zamówienia, jeŜeli ustawy nakraja obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, 

c) dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

d) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

 

 

 

 

__________________, dnia __ __ 2010 roku 

 

___________________________________ 

(pieczęć i podpis Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

…………………………………….. 
nazwa i adres Wykonawcy 

 

OŚWIADCZENIE 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 



Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – znak sprawy: TGA – 233/9/2010                                                                 16 

 
Załącznik Nr 3 do SIWZ 
Istotne Postanowienia Umowy 
 
 

Umowa Nr ……….. 
 
 
zawarta w dniu ……………………… 2010 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, 

w wyniku przeprowadzenia postępowania nr TGA-233/9/2010 o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) – zwaną dalej 
„ustawą Pzp” 

została zawarta Umowa o następującej treści: 

 

§ 1. 

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania 
biletów lotniczych oraz dodatkowego ubezpieczenia w czasie odbywania zagranicznych 
podróŜy słuŜbowych dla pracowników Urzędu Transportu Kolejowego do 31.12.2011 r. 
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2. Wykonawca będzie dokonywał rezerwacji i sprzedaŜy biletów na trasach i w terminach 
podanych przez Zamawiającego. Wykonawca będzie równieŜ dokonywał na wniosek 
Zamawiającego zmian tras, dat i nazwisk osób  zgodnie z przepisami taryfowymi IATA. 
Podstawą do sprzedaŜy biletów lotniczych będzie złoŜenie szczegółowego zamówienia 
przez Zamawiającego. Zamówienie moŜe być złoŜone w formie elektronicznej lub 
telefonicznie. Wykonawca zobowiązany jest umoŜliwi ć Zamawiającemu całodobowe 
składanie zamówień. Wykonawca ma obowiązek bezzwłocznie potwierdzić fakt 
dokonanej rezerwacji na adres poczty elektronicznej Zamawiającego lub w innej formie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do wyszukiwania najkorzystniejszych (w tym 
najkorzystniejszych cenowo) połączeń oraz do dokonywania rezerwacji, sprzedaŜy  
i dostarczania biletów lotniczych wraz z polisami Zamawiającemu  

4. 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 co 
najmniej jedną propozycję innego przewoźnika; 

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 klasie oferowanej przez przewoźnika; 

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  
z danego lotniska.  

5. Zamawiający zakłada zakup biletów lotniczych w klasie ekonomicznej lub w przypadku 
braku takiej moŜliwości - w innej klasie oferowanej przez przewoźnika.  

6. Zamawiający zakłada zakup biletów w połączeniach bezpośrednich. 

7. 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. 

8. Dostarczanie biletów wraz z polisami przez Wykonawcę, odbywać się będzie drogą 
elektroniczną lub w formie papierowej do siedziby Zamawiającego lub do innego miejsca 
wskazanego przez Zamawiającego w terminie ustalonym kaŜdorazowo przez strony  
w godzinach 8.15 – 15.00, w terminie ustalonym kaŜdorazowo przez strony, ale nie 
później niŜ na 24 godziny przed terminem planowanej podróŜy, której dotyczy rezerwacja 
i zakup biletu (biletów). W sytuacji gdy podróŜ rozpoczyna się w niedzielę lub 
poniedziałek, Wykonawca dostarczy bilet wraz z polisą w piątek poprzedzający dzień 
rozpoczęcia podróŜy najpóźniej do godz. 14.00. 

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

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

11. Wykonawca nie będzie pobierał Ŝadnych opłat manipulacyjnych (poza wynikającymi  
z taryfy przewoźnika) z tytułu zmian dotyczących trasy, terminu lub osób podróŜujących, 
zgłoszonych przez Zamawiającego.  

12. Koszty wystawienia i dostarczenia biletu kaŜdorazowo pokryje Wykonawca. 

13. W trakcie realizacji umowy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił  
dla pracowników Zamawiającego polisy ubezpieczeniowe obejmujące: 

-  koszty leczenia (KL) na sumę ubezpieczenia nie mniej niŜ 10 000 euro, 

- następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) na sumę ubezpieczenia nie mniej niŜ  
7 000 zł, 

- ubezpieczenie bagaŜu w czasie podróŜy słuŜbowej (BP) na sumę ubezpieczenia nie 
mniej niŜ 800 zł. 

      Ubezpieczenie będzie obejmowało pracowników Urzędu od chwili wejścia na pokład 
samolotu w miejscu rozpoczęcia podróŜy słuŜbowej, poprzez pobyt pracownika za granicą 
aŜ do momentu jej zakończenia, czyli lądowania samolotu na lotnisku docelowym  
w Polsce.  

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

 
§ 2. 

TERMIN REALIZACJI UMOWY 

 

Umowa będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie ze szczegółowymi zamówieniami 
Zamawiającego, od dnia jej podpisania do wyczerpania kwoty wskazanej w § 3 ust. 1 
niniejszej Umowy, ale nie dłuŜej niŜ do 31.12.2011 r. 

 
§ 3. 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu realizacji niniejszej Umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie wyłącznie 
za faktycznie wydane bilety oraz za wystawienie polis ubezpieczeniowych (składki), przy 
czym nie przekroczy ono łącznie kwoty 240 000,00 zł brutto (słownie złotych brutto: 
dwieście czterdzieści tysięcy). 

2. Wynagrodzenie za kaŜdy bilet obejmie: 

1) cenę jednostkową biletu, ustalaną kaŜdorazowo przy realizacji zlecenia 
szczegółowego, na podstawie ceny (taryfy) przewoźnika 

2) opłatę transakcyjną za wystawienie biletu w wysokości …………… 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, obejmuje całkowity koszt wykonania Umowy, 
z zastrzeŜeniem ust. 4, w szczególności rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczenia biletów,  
a takŜe musi zawierać obowiązujące taryfy lotnicze i stawki lotnicze, a takŜe wszystkie 
naleŜne podatki, dopłaty, opłaty i naleŜności, które są niemoŜliwe do uniknięcia i moŜliwe 
do przewidzenia w dniu składania oferty, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 z dnia 24.09.2008 r. w sprawie wspólnych 
zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty (wersja przekształcona). 
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4. Składka ubezpieczeniowa za jedną osobę za polisę ubezpieczeniową obejmującą zakres 
ubezpieczenia wskazany w § 1 ust. 13 Umowy, zgodnie z ofertą Wykonawcy, wynosi   
……. euro za jeden dzień podróŜy i uwzględnia wszystkie ewentualne prowizje i koszty 
dodatkowe. Płatność składki będzie następowała w PLN po przeliczeniu w oparciu  
o średni kursu euro Narodowego Banku Polskiego z dnia wystawienia polisy.  

5. Wysokość opłaty transakcyjnej, o której mowa  w ust. 2 oraz składki ubezpieczeniowej,  
o której mowa w ust.4 są stałe, zgodne z ofertą Wykonawcy i nie podlegają zmianom  
i waloryzacji w okresie trwania umowy. 

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

7. 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. 

8. Faktura, poza wymogami księgowymi, musi zawierać: 

1) trasę przelotu i nazwiska osób podróŜujących, 

2) numer niniejszej Umowy. 

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

10. 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 …………………… 

Do kontaktu w kwestii ubezpieczenia – ze strony Wykonawcy (bądź ubezpieczyciela): 

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

 
§ 5. 

KARY UMOWNE 

1. W razie niedostarczenia biletów wskazanych w danym zamówieniu szczegółowym we 
wskazanym terminie, Zamawiający moŜe naliczyć Wykonawcy kary umowne  
w wysokości 20% wartości kaŜdego niedostarczonego 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. 
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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. 

 
§ 6. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy gdy: 

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) w przypadku, gdy dojdzie do trzykrotnego niewykonania lub nienaleŜytego 
wykonania szczegółowego zamówienia z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy. 
W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn 
leŜących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu przysługuje kara umowna  
w wysokości 10 % kwoty określonej w § 3 ust. 1 Umowy; 

3) zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

4) Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy; 

5) 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 2010 r. Nr 113, poz. 759), 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. 

5. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 

Załącznik I: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ); 
Załącznik II: wyciąg z oferty Wykonawcy (Formularz oferty); 
Załącznik III: opis warunków ubezpieczenia podróŜnego. 
 

Wykonawca: Zamawiający: 
 
 

 

…………………………………………. …………………………………………. 
data, podpis data, podpis 

 


