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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A.Krupkowskiego PAN w Krakowie , ul. 

Reymonta 25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6374200, faks 012 6372192. 

Adres strony internetowej zamawiającego: www.imim.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: sukcesywne świadczenie usług w zakresie 

rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych i kolejowych na przewozy pasaŜerskie na potrzeby 

Instytutu Metalurgii i InŜynierii Materiałowej PAN w Krakowie, znak sprawy: PN-17-2013. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: 

sukcesywne świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych (w klasie 

ekonomicznej) i kolejowych na przewozy pasaŜerskie na potrzeby Instytutu Metalurgii i InŜynierii Materiałowej 

PAN w Krakowie. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w 

szczególności do: 1. rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów lotniczych, a takŜe w tzw. low cost airlines, 

w klasach (ekonomicznej) zleconych przez Zamawiającego, na trasach krajowych, europejskich i reszty 

świata; 2. rezerwacji, sprzedaŜy i dostarczania biletów kolejowych w komunikacji międzynarodowej i na 

połączenia wykonywane w kraju. 3. bezpłatnej dostawy zamówionych biletów do siedziby zamawiającego lub 

w miejsce wskazane przez zamawiającego na terenie Krakowa w terminie uzgodnionym kaŜdorazowo z 

zamawiającym, na podstawie zamówienia przekazanego na piśmie, faksem, drogą elektroniczną lub 

telefoniczne, nie później jednak niŜ na 24 godziny przed rozpoczęciem podróŜy, której dotyczy rezerwacja i 

zakup biletu, 4. dostarczenia biletów w sytuacji nagłej, zgodnie z decyzją zamawiającego, do siedziby 

zamawiającego lub do własnego punktu obsługi klienta na lotnisku, ewentualnie do punktu sprzedaŜy biletów 

lotniczych przewoźnika, który realizuje przelot, niezwłocznie od momentu złoŜenia zlecenia, 5. informowania o 

zbliŜającym się terminie wykupu biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach, 6. wyszukiwania 

optymalnego połączenia i przedstawiania Zamawiającemu co najmniej dwóch wariantów najkorzystniejszych 

dostępnych na rynku połączeń, w miarę moŜliwości 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 podróŜy 7. stosowanie 

minimalnych cen biletów lotniczych dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego standardu 

podróŜy, 8. przejęcia obowiązków w zakresie składania ewentualnych odwołań i reklamacji do linii lotniczych, 

a zwłaszcza do reprezentowania zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów 
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realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u wykonawcy w szczególności w 

przypadkach zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych. 9. w 

przypadku podróŜy lotniczych, wskazywania Zamawiającemu wyłącznie połączeń, w których lotnisko 

docelowe znajduje się najbliŜej centrum miasta docelowego, chyba Ŝe Zamawiający w danym wypadku 

postanowi inaczej; 10. przedstawienia Zamawiającemu połączeń, w których przylot i wylot odbywają się z 

tego samego lotniska, np. jeŜeli start jest z Krakowa (Balice) do Londynu (EGLL), to powrót z Londynu 

(EGLL) do Krakowa (Balice), chyba Ŝe Zamawiający w danym wypadku postanowi inaczej; 11. zmiany na 

bilecie nazwiska oraz wszelkich wymaganych danych osoby/osób, na którą/e wystawiono rezerwacje/bilet/-y, 

zmiany trasy, terminu podróŜy lub klasy oraz ewentualnie bezkosztowe anulowanie (rezygnacja) 

zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana 

sytuacja dotyczy, pod warunkiem iŜ fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niŜ 24 godziny przed 

planowanym wylotem, chyba Ŝe dopuszczalny będzie w danym przypadku termin krótszy; jeŜeli 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; 12. regulowania wszelkich opłat i naleŜności 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 podróŜy (ewentualnie docelowych portów lotniczych), 13. informowania Zamawiającego o 

zasadach zwrotu niewykorzystanych biletów oraz o warunkach zmian rezerwacji u przewoźnika, którego 

usługi są wykorzystywane podczas danej powróŜy; 14. wystawiania faktur zawierających w szczególności 

ceny jednostkowe za wystawiony bilet, opłatą transakcyjną oraz upust udzielony przez Wykonawcę; 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. W 

sprawach dotyczących realizacji zamówienia Wykonawca powinien dysponować: minimum 2 (dwoma) 

niezaleŜnymi systemami rezerwacyjnymi, co najmniej 2 całodobowymi liniami telefonicznymi oraz minimum 2 

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

Wykonawca winien posiadać członkostwo lub akredytację agenta Międzynarodowego Stowarzyszenia 

Transportu Lotniczego (IATA, tj. International Air Transport Association) uprawniającej do świadczenia usług 

w zakresie agencji sprzedaŜy pasaŜerskiej IATA. W okresie od 15.06.2012r do 15.06.2013 r zrealizowano 

zakup biletów lotniczych dla potrzeb IMIM PAN na kwotę 180000,00 zł (wartość ta obejmuje koszty związane 

z rezerwacją, sprzedaŜą, wystawieniem i dostarczeniem biletów łącznie z ceną biletów wynikającą z taryfy 

przewoźnika). Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o udzielenie zamówienia w podanej wysokości.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.40.00.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie dotyczy 

III.2) ZALICZKI 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY 

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 

Page 2 of 5

05-07-2013file://E:\DOKUMENTY\ZAMÓWIENIA\PRZETARGI 2013\PN-17-2013-b.lotnicze\...



nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna wyŜej wymieniony warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, (a jeŜeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy - w tym okresie), naleŜycie wykonał co najmniej 2 zamówienia na kwotę: 

100 000,00 zł kaŜde, polegające na rezerwacji, zakupie i dostarczaniu biletów na krajowe lub 

zagraniczne pasaŜerskie przewozy lotnicze i kolejowe, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat 

wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem 

dowodów, czy zostały wykonane naleŜycie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu 

zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu i dowodów, metodą 

spełnia/nie spełnia. 

III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna wyŜej wymieniony warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 

dysponuje lub będzie dysponować: minimum 2 (dwoma) niezaleŜnymi systemami rezerwacyjnymi, 

co najmniej 2 całodobowymi liniami telefonicznymi oraz minimum 2 (dwoma) stanowiskami do 

rezerwacji biletów i obsługi spraw związanych z przedmiotem zamówienia. Ocenę spełniania 

warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty 

oświadczenia (załącznik nr 8), metodą spełnia/nie spełnia. 

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna wyŜej wymieniony warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe, Ŝe 

dysponuje lub będzie dysponować minimum 2 osobami z ukończonym szkoleniem IATA. Ocenę 

spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego 

do oferty oświadczenia (załącznik nr 7), metodą spełnia/nie spełnia. 

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

Zamawiający uzna wyŜej wymieniony warunek za spełniony, jeŜeli Wykonawca wykaŜe posiadanie 

polisę lub inny dokument ubezpieczenia (w przypadku braku polisy) potwierdzający, Ŝe Wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej, na kwotę nie mniejszą niŜ 80 000,00 zł. Ocenę spełniania warunku udziału w 

postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonej do oferty poświadczonej 

kserokopii ubezpieczenia lub innego dokumentu ubezpieczenia, metodą spełnia/nie spełnia. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 

ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu naleŜy przedłoŜyć: 

� wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, 

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert 

albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały 
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wykonane lub są wykonywane naleŜycie;  

� wykaz narzędzi, wyposaŜenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub 

robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania 

tymi zasobami;  

� wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, 

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a takŜe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz 

informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;  

� opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia.  

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy 

przedłoŜyć: 

� oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;  

� aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: 

� nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia albo składania ofert;  

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynaleŜności do tej samej grupy kapitałowej 

� lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy 

kapitałowej;  

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz oferty, 2. Wykaz części zamówienia, które zostaną wykonane przez 

podwykonawców (jeŜeli Wykonawca przewiduje ich udział), 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania 

Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego - dotyczy tylko podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 
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IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

1 - Cena - 5  

2 - Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu przewoźnika (biletu lotniczego krajowego) - 5  

3 - Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu lotniczego zagranicznego - 47  

4 - Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu przewoźnika (biletu lotniczego zagranicznego) - 35 

5 - Cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie pojedynczego biletu kolejowego - 8  

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

JeŜeli w czasie obowiązywania umowy zmienione zostaną przepisy prawa określające wysokość stawki 

podatku od towarów i usług (VAT), Wykonawca będzie uprawniony przy wystawieniu faktury do naliczenia 

wynagrodzenia brutto z zastosowaniem stawki podatku od towarów i usług obowiązującej w dacie 

wystawienia faktury. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.imim.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Instytut Metalurgii i 

InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 

Kraków, pokój nr: 225, II piętro. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.07.2013 

godzina 12:00, miejsce: Instytut Metalurgii i InŜynierii Materiałowej im. A. Krupkowskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Krakowie, ul. Reymonta 25, 30-059 Kraków, pokój nr: 225, II piętro. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 

IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku 

nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 

środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
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