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      SPECYFIKACJA 
        ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

    na 
sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów 

lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i Inżynierii 

Materiałowej PAN w Krakowie. 

   

  
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2164). 
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1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej 
im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 
ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, 
tel. (012) 295-28-00, fax (12) 295-28-04 
e-mail: przetargi@imim.pl, www.imim.pl 
 
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej 
podstawie.  

2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP. 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
3.1 Wspólny Słownik Zamówień:  
60400000-2 - Usługi transportu lotniczego, 
60200000-0 - Usługi transportu kolejowego, 
 
3.2 Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, 
sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych (w klasie ekonomicznej) i kolejowych na przewozy 
pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. 
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności 
do: 

1. rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, a także w tzw. low cost airlines, w 
klasach (ekonomicznej) zleconych przez Zamawiającego, na trasach krajowych, 
europejskich i reszty świata, 

2. rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów kolejowych w komunikacji międzynarodowej i 
na połączenia wykonywane w kraju. 

3. przedstawiania informacji zwrotnej o połączeniach w ciągu 1 godziny od momentu 
zgłoszenia zapytania. 

4. dostarczenia biletów w sytuacji nagłej, zgodnie z decyzją zamawiającego, do siedziby 
zamawiającego lub do własnego punktu obsługi klienta na lotnisku, ewentualnie do 
punktu sprzedaży biletów lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot, niezwłocznie od 
momentu złożenia zlecenia, 

5. wyszukiwania optymalnego połączenia i przedstawiania Zamawiającemu co najmniej 
dwóch wariantów najkorzystniejszych dostępnych na rynku połączeń, w miarę możliwości 
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bez międzylądowań, a gdy brak jest takiego wariantu – z najkrótszym czasem oczekiwania 
na przeloty w ramach lotów łączonych. Warianty powinny uwzględniać najkorzystniejsze 
ceny i promocje oraz zawierać informację o trasie, długości i czasie podróży, 

6. stosowanie minimalnych cen biletów lotniczych dostępnych w danym terminie 
z zachowaniem wymaganego standardu podróży, 

7. przejęcia obowiązków w zakresie składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii 
lotniczych, a zwłaszcza do reprezentowania zamawiającego w sprawach reklamacyjnych 
dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów 
dokonywanych u wykonawcy w szczególności w przypadkach  zwrotu biletów 
niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych, 

8. w przypadku podróży lotniczych, wskazywania Zamawiającemu wyłącznie połączeń, w 
których lotnisko docelowe znajduje się najbliżej centrum miasta docelowego, chyba że 
Zamawiający w danym wypadku postanowi inaczej, 

9. przedstawienia Zamawiającemu połączeń, w których przylot i wylot odbywają się z tego 
samego lotniska, np. jeżeli start jest z Krakowa (Balice) do Londynu (EGLL), to powrót z 
Londynu (EGLL) do Krakowa (Balice), chyba że Zamawiający w danym wypadku 
postanowi inaczej, 

10. zmiany na bilecie nazwiska oraz wszelkich wymaganych danych osoby/osób, na którą/e 
wystawiono rezerwacje/bilet/-y, zmiany trasy, terminu podróży lub klasy oraz ewentualnie 
bezkosztowe anulowanie (rezygnacja) zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami 
określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy, pod 
warunkiem iż fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż 24 godziny przed 
planowanym wylotem, chyba że dopuszczalny będzie w danym przypadku termin 
krótszy; jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji 
ceny biletu, tylko w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałej 
z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty, 

11. regulowania wszelkich opłat i należności koniecznych do pełnego zabezpieczenia 
kompleksowej realizacji zamówienia, w szczególności za zakup biletów lotniczych 
i kolejowych oraz z tytułu wszelkich kosztów związanych z przewozem lotniczym 
i kolejowym, w tym z tytułu opłat lotniskowych, opłat dodatkowych czy podatków – 
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi oraz przepisami państw docelowych 
podróży (ewentualnie docelowych portów lotniczych), 

12. bieżącego informowania Zamawiającego o dokonanych rezerwacjach oraz przypominania 
Zamawiającemu telefonicznie lub pocztą elektroniczną o terminie wygaśnięcia dokonanych 
rezerwacji biletów, najpóźniej na 24 godziny przed terminem ich wygaśnięcia, 

13. informowania Zamawiającego o zasadach zwrotu niewykorzystanych biletów oraz 
o warunkach zmian rezerwacji u przewoźnika, którego usługi są wykorzystywane podczas 
danej powróży, 
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14. wystawiania faktur zawierających w szczególności: imię i nazwisko pasażera, datę wylotu, 
datę powrotu, nr biletu, cenę biletu według taryfy przewoźnika, 

15. Prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego programów lojalnościowych 
przewoźników, 

16. Prowadzenie w imieniu i na rzecz Zamawiającego negocjacji i analiz trójstronnych 
z przewoźnikiem, 

17. W sprawach dotyczących realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować: 
minimum 2 (dwoma) niezależnymi systemami rezerwacyjnymi, co najmniej 2 
całodobowymi liniami telefonicznymi oraz minimum 2 (dwoma) stanowiskami do 
rezerwacji biletów i obsługi spraw związanych z przedmiotem zamówienia, 

18. Bilety lotnicze i kolejowe mogą być dostarczane w formie elektronicznej. 
19. Wykonawca przydzieli do realizacji umowy, dwa całodobowe numery telefoniczne ze 

stanowiskami do rezerwacji biletów i obsługi spraw związanych z przedmiotem 
zamówienia. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia i bezpłatnej dostawy zamówionych biletów 
lub innych stosownych dokumentów podróży do siedziby Zamawiającego w dni robocze 
w godzinach od 8:00 do 14:00 lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego na terenie 
Krakowa w terminie uzgodnionym każdorazowo z Zamawiającym, na podstawie 
zamówienia przekazanego w formie pisemnej faxem, pocztą elektroniczną lub telefonicznie, 
nie później jednak niż na 48 godzin przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy 
rezerwacja i zakup biletu. 

3.3 W okresie od 22.09.2016r do 30.07.2017 r zrealizowano zakup biletów lotniczych i kolejowych 
dla potrzeb  IMIM PAN na kwotę 112000,00 zł (wartość ta obejmuje koszty związane z rezerwacją, 
sprzedażą, wystawieniem i dostarczeniem biletów łącznie z ceną biletów wynikającą z taryfy 
przewoźnika). Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia w podanej 
wysokości. 
3.4 W okresie od 22.09.2016 do 30.07.2017 najczęstszymi  kierunkami lotów były następujące kraje: 

Niemcy, Francja, Belgia, Wielka Brytania, Holandia, Austria, USA, Rosja, Hiszpania, 
Szwajcaria, Izrael, Islandia, Kuba, Grecja, Bułgaria, Japonia. 

3.5 Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów kolejowych, lotniczych zlecana będzie sukcesywnie, 
według bieżących potrzeb Zamawiającego. 

3.6 Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.),  osób wykonujących  czynności polegające na wykonaniu: 

• Rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych 

objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców 
wykonujących wskazane powyżej prace.  
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3.7 W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w 
rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na 
każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez 
przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i 
nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę 
(pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić) lub inne dokumenty 
zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym 
czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty 
przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do 
okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do 
przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego. 
3.8 Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie 
wywiązanie się z ww. obowiązku. 
3.9 Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie   
przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub 
szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający 
nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to 
uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na 
znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z 
wyrazami „lub równoważne”. 
3.10  Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez 
Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego usług spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego wskazane w opisie przedmiotu zamówienia. 
3.11 W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się 
do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 
technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym.  
3.12 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  
3.13 Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę 
kluczowych części zamówienia.  
3.14 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  
 
4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH DODATKOWYCH 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień na usługi   
w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  

 
5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Zamówienie musi być zrealizowane w terminie:   12 miesięcy od daty podpisania umowy. 
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6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
6.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu 

oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące: 

1)  

Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna: 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca 
wykaże, że: 

posiada polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) 
potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niż 70 000,00 PLN 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

3) Zdolność techniczna i zawodowa: 

Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli  Wykonawca 
wykaże, że: 

a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,  
(a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), 
należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych jest w 
trakcie realizacji, 2 zamówienia polegające na świadczeniu usługi rezerwacji 
biletów lotniczych i kolejowych na kwotę min. 80.000,00 zł. brutto każde. 

6.2 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia. 
6.3 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego 
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących 
go z nim stosunków prawnych. 
6.3.1 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni 
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych 
podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
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6.3.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków 
udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 
6.3.3 W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 
wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane; 
6.3.4 Zobowiązania lub inne dokumenty potwierdzające udostępnienie zasobów przez inne 

podmioty muszą bezspornie i jednoznacznie zawierać w szczególności: 
− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 
− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 
− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 
− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

6.4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 
wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty. 
6.5 W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki 
określone w pkt 6.1.3  musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy 
wykonawcy łącznie. 
6.6 Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych 
wykonawców 
 

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA:  

7.1 Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

a) którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 
6.1 SIWZ, 

b) którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-
23 ustawy Pzp, 

c) wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
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ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. 
zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu 
upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ 
nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – 
Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.) 

7.2 Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

7.3 Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 
lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do 
wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę 
lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z 
organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i 
kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom 
skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie 
stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym 
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 
wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie 
podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu 
wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.   

 

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU, 
POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, 
SPEŁNIANIE PRZEZ OFEROWANE DOSTAWY LUB USŁUGI WYMAGAŃ OKREŚLONYCH 
PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO, BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 
8.1 Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie 
zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega 
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

8.2 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca 
złożył wraz z ofertą:  

8.2.2 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku 
Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne 
potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze 
wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.  
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8.2.3 W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
oświadczenia, o którym mowa w ust 8.2.2 składa każdy z wykonawców wspólnie 
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie 
warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 
którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.  

8.2.4 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim 
powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza 
informację o tych podmiotach  w  oświadczeniach, o których mowa w ust 8.2.2 (zał.2 i 
3) SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie. 

8.2.5 Zobowiązanie podmiotu trzeciego – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji 
podmiotu trzeciego. 

8.2.6 Uzupełniony załącznik nr 7 oraz wydruk rezerwacji biletu. 

8.3 W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest 
zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

8.4 Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.  

8.4.1 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta 
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 
terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:  

a) Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o 
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na 
rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub 
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 
wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal 
wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 
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wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; 

8.5 Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, 
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 
ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia 
lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego 
wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do 
udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, 
uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby 
odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.  
8.6 Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 
pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 
że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby 
unieważnienie postępowania. 
 
9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW 
9.1 Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego 
z nich dotyczą. 
9.2 Oświadczenia dotyczące wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i innych 
podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w 
art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców składane są w oryginale.   
9.3 Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 6.3.4 należy złożyć w formie oryginału. 
9.4 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na 
język polski. 
9.5 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 
dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, 
należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone podpisem 
(podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 
z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do 
reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.  
9.6 Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób 
pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką  
z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 
 
10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 
10.1. Oferta oraz dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt 8 SIWZ,  
a także pełnomocnictwa, składane wraz z ofertą lub na wezwanie Zamawiającego,  
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zgodnie z art. 18 przepisów przejściowych, są składane za pośrednictwem operatora pocztowego 
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – prawo pocztowe (Dz.U. poz. 1529 oraz z 2015 r. 
poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca.   
10.2  Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, 
wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście,  
za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron,  
na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.  
10.3  Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu  
lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła  
do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu  
lub wezwaniu. 
10.4  Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Mgr Marek Pac – tel. (0-12) 
295-28-45, w godz. 8:00-16:00 
10.5 Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, na nr 
fax. (12) 295-28-04 lub drogą elektroniczną na adres przetargi@imim.pl z określeniem 
postępowania, którego dotyczą. 
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 
11.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 
11.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 
11.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 
ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 
związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o 
oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.  
 
12. WADIUM: Nie dotyczy. 
 
13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 
13.1 Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 
odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 
13.2  Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać Formularz Oferty sporządzony i 
wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 
13.3 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych  
w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, 
jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „nazwa i adres 

Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.  
13.4  Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
13.5  Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się 
którejkolwiek kartki. 
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13.6  Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub 
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem. 
13.7  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.  
13.8  Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą 
być parafowane lub podpisane przez wykonawcę. 
13.9  Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile 
nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które 
Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. 
Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez notariusza 
13.10 Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 
składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi 
być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 
13.11 W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa  
w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 
wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,  
muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, 
że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając,  
w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa 
stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki: 

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna 
informacja mająca wartość gospodarczą, 

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej, 
c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności. 

Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone 
od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w 
art. 86 ust. 4 ustawy. 
13.12 Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w 
jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem 
terminu otwarcia ofert. 

13.13 Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 



SIWZ na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i 

kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie., 

znak sprawy: PN-10-2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Strona 13 z 19 

IMIM PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel. 12 295-28-00 

„Oferta na: sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i 
dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby 

Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie  

  NIE OTWIERAĆ przed  04 września 2017 godz. 12:30, znak sprawy: PN–10–2017” 

13.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 
przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający 
otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to 
musi być opisane w sposób wskazany w pkt 13.13 oraz dodatkowo oznaczone słowami 
„ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

 
14. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
14.1 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Metalurgii i Inżynierii 
Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-
059 Kraków, pokój nr 225, II piętro, do dnia 04 września 2017 r. do godz. 12:00.  
14.2  Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. 
14.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04 września 2017 r. o godz. 12:30, w Instytucie Metalurgii 
i Inżynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. 
Reymonta 25, 30-059 Kraków, pok. 226, sala konferencyjna, II piętro. 
14.4 Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po 
upływie terminu składania ofert. 
14.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej 
(www.imim.pl) informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach. 
 

15. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 
15.1 Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w formularzu oferty:  

15.1.1. Przedstawi cenę biletów lotniczych na 6 wyznaczonych przez Zamawiającego trasach 
określonych w Załączniku Nr 7, wraz z wydrukiem rezerwacji biletu lotniczego z 
elektronicznego systemu rezerwacji;  
15.1.2. Należy wpisać ceny brutto wraz z należnym podatkiem VAT;  
15.1.3. Należy wyliczyć ceny biletów tylko dla osoby dorosłej (powyżej 16. roku życia, jeśli 
regulamin przewoźnika nie stanowi inaczej), nieuprawnionej do rabatów i zniżek;  
15.1.4. Należy wpisać nazwę przewoźnika/przewoźników;  
15.1 5. Opłata transakcyjna musi mieć wartość większą od zera;  



SIWZ na sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych i 

kolejowych na przewozy pasażerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie., 

znak sprawy: PN-10-2017 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Strona 14 z 19 

IMIM PAN w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, tel. 12 295-28-00 

15.1 6. Przedstawiona przez Wykonawcę cena brutto 6 biletów lotniczych służyć będzie jedynie 
do porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty; 
15.1.7 Przedstawi czas przelotu na 6 wyznaczonych przez Zamawiającego trasach określonych 
w Załączniku Nr 7.  

15.2 Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Formularza oferty i określenia w nim: 
15.2.1. Ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego; 
15.2.2 Ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego, 
15..3. suma ceny brutto sześciu biletów lotniczych wyliczona na podstawie załącznika nr 7. 

15.3 Cena opłaty transakcyjnej od ceny biletu lotniczego pozostają niezmienne przez okres 
obowiązywania umowy i nie zależy od klasy lotu, trasy, przewoźnika ani innych czynników. 
15.4 Zamawiający wymaga, aby oferta cenowa za realizację przedmiotu zamówienia został 
przedstawiona w PLN. Cena ofertowa winna uwzględniać wszystkie wymagania zamawiającego 
określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca 
z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. 
15.5 Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  
15.6 Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług 
z 11.03.2004r. (Dz. U. 04. 54. 535. Z póz. Zm.). 
15.7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
15.8 Wykonawcy zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do 
uiszczania podatku VAT w Polsce podają tylko cenę netto. Dla celów porównania ofert, 
zamawiający doliczy do ceny ofertowej netto wykonawcy zagranicznego kwotę należnego 
(obciążającego zamawiającego z tytułu realizacji umowy) podatku VAT, który zamawiający będzie 
zobowiązany odprowadzić do właściwego urzędu skarbowego. 
 
16. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUTY W JAKIEJ BĘDĄ PROWADZONE ROZLICZENIA 
Wszelkie rozliczenia Zamawiającego z Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 
 
17. ODRZUCENIE OFERTY 
Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 
 
18. KRYTERIA ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT 
18.1 Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

Nr: Nazwa kryterium: Waga: 

1 Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie 
pojedynczego biletu lotniczego 

35 % 

2 Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie 
pojedynczego biletu kolejowego 

35 % 
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3 Suma cen 6 biletów lotniczych 15 % 

4 Suma czasów przelotów 6 biletów lotniczych 15 % 

18.2 Punkty przyznawane za podane w pkt. 18.1 kryterium będą liczone według następujących 
wzorów: 

Nr kryt. Wzór 

1. 

Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu lotniczego – Tlz 
Tlz = (Tlzmin /Tlzof) * 100 * waga 
gdzie: 
Tlzmin – najniższa cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego 
biletu lotniczego spośród wszystkich ofert badanych 
Tlzof  - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu 
lotniczego  podana w ofercie badanej 

2 

Cena brutto opłaty za wystawienie pojedynczego biletu kolejowego – BK 
BK = (Bkmin /Bkof) * 100 * waga 
gdzie: 
Bkmin – najniższa cena brutto opłaty za wystawienie pojedynczego biletu kolejowego 
spośród wszystkich ofert badanych 
 Bkof  - cena brutto za wystawienie pojedynczego biletu kolejowego podana w ofercie 
badanej 

3 

Suma cen 6 biletów lotniczych 
C = ( C min / C bad ) * 100 * waga 
Cmin – najniższa suma cen 6 biletów lotniczych  
Cbad – suma cen 6 biletów lotniczych oferty badanej 

4 

Suma czasów przelotu: Czp. 
Czp = (Cz min /Cz bof) * 100 * Waga 
gdzie: 
Cz min –najkrótszy czas przelotu sumy czasów 6 biletów 
Cz bof  - czas przelotu sumy czasów 6 biletów oferty badanej 

18.3 Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie 
końcową ocenę danej oferty. 
18.4 Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
18.5 W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert. 
18.6 Zgodnie z art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający poprawi oczywiste 
omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności 
oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści 
oferty. 
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19. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZY 
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO 
19.1 Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 
najkorzystniejsza. 
19.2 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę 
albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej 
wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w 
każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając powody odrzucenia; 
c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, 
d) unieważnieniu postępowania 

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 19.2 lit. a) i d) Zamawiający umieści na stronie 
internetowej www.imim.pl. 
19.2 Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony 
prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie.  
19.3 Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego. 
19.4 Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą 
dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie 
to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 
19.5 Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), w terminie nie krótszym niż 5 
dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie 
to zostanie przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo 10 dni - jeżeli zostanie 
przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których 
mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych.   
19.6 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający może zwrócić się przed podpisaniem umowy o 
przedłożenie umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 
19.7 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy lub nie 
wnosi wymaganego należytego zabezpieczenia umowy, zamawiający może zbadać, czy nie 
podlega wykluczeniu oraz spełnia  warunki udziału w postepowaniu wykonawca, który złożył 
ofertę najwyżej spośród pozostałych ofert. 
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19.8 Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem 
umowy przedłożyć Zamawiającemu:  

19.8.1 oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę osób które będą 
wykonywały czynności, zgodnie z wymogiem opisanym w pkt. 3.6 i 3.7 SIWZ, 
19.8.2 dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. 

 
20. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje. 
 
21. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY: 
Istotne postanowienia umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej 
Specyfikacji. 

22. PODWYKONAWCY 

22.1 W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem 
podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie 
z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie 
wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że 
Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie. 
22.2 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 
wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać 
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w 
trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.  
22.3 Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia na roboty budowlane 
następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 
25a ust. 1, potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.  
22.4 Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy 
wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z 
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy. 
22.5  Przepisy pkt. 22.3 i 22.4 stosuje się wobec dalszych podwykonawców.  
22.6 Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z 
odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.  
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23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 
23.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 
uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 
Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI 
ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 
23.2  W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) określenia warunków udziału w postępowaniu, 
2) wykluczenia odwołującego z postępowania, 
3) odrzucenia oferty odwołującego, 
4) opis przedmiotu zamówienia, 
5) wyboru najkorzystniejszej oferty. 

23.3 Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
odwołania. 
23.4  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w 
postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy 
pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego 
wymagania dla tego rodzaju podpisu. 
23.5  Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 
terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 
upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 
terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.  
23.6  Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały 
przesłane w inny sposób.  
23.7   Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia 
ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
na stronie internetowej.  
23.8  Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 23.6 i 23.7 wnosi się w terminie 5 
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.  
23.9  Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności 
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podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie 
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. 
23.10  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również 
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 
 
24. INFORMACJE DODATKOWE: 
24.1 Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  
24.2 Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z 
wykorzystaniem aukcji elektronicznej.  
24.3 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.  
24.4 Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów 
elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.  
24.5 Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.  
24.6 Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  
24.7 Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów 
udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi 
Wykonawca.  
24.8 Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych 
odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o 
której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.  
24.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w 
postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty. 
25. INNE 
Do spraw nieuregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164) oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 
26. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Nazwa załącznika 

1 Formularz oferty 
2 Oświadczenie o spełnieniu warunków 
3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
4 Wzór umowy 
5 Wykaz usług  
6 Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego 
7 Załącznik nr 7 

Sporządził: Mgr Marek Pac 


