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Numer sprawy: BPKO-350-22/17 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH   WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA 

 

  

ZAMAWIAJĄCY: 

 

 

 

KANCELARIA SENATU 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 

tel.:(22) 694 90 35 

fax.: (22) 694 92 13 

strona internetowa: www.senat.gov.pl 
 

działając na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamierza udzielić zamówienia 

publicznego o wartości powyżej 135 tys. euro - w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

 

 

 

rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu. 

 

 

 

 

 

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) –  

63500000-4 – usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 

63510000-7 – usługi biur podróży i podobne, 

63512000-1 – usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych, 

63000000-9 – usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży.  

 

 

 

 

 

Warszawa, 07 grudnia 2017 r.  
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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy 

pasażerskie na trasach międzynarodowych dla senatorów, pracowników Kancelarii Senatu, osób 

delegowanych przez Kancelarię Senatu oraz innych osób niebędących pracownikami, 

towarzyszących delegacjom na wyjazdach zagranicznych. Bilety winny być dostarczane do 

siedziby zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie, lub w inne miejsca wskazane przez 

zamawiającego.   

1.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu 

zamówienia i załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia.  

1.3. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku braku 

takiego wskazania w JEDZ zamawiający uzna, że wykonawca będzie realizował zamówienie bez 

udziału podwykonawcy/ów. 

1.4. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy 

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 

1.5. Zamawiający wymaga, aby kasjerzy lotniczy, którzy będą wykonywać zamówienie, byli zatrudnieni 

na podstawie umowy o pracę.  

 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: 

 

Termin realizacji zamówienia – przez 24 miesiące od dnia podpisania umowy, albo do wyczerpania 

środków, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  

 

III. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA: 

 
Oferta musi obejmować cały przedmiot zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 

I AUKCJI ELEKTRONICZNEJ: 

 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej na podstawie art. 99 ustawy, jak również nie 

przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

 

V. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH 

MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 USTAWY:  

 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy. 

 

VI. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH 

ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ 

OFERTY WARIANTOWE: 

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 83 ust. 1 ustawy. 
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VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ  PODSTAWY 

WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 5: 

 

7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 7.1.1. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania (art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy); 

 7.1.2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:  

7.1.2.1. Zdolności technicznej i zawodowej, tj.:  

a) wykonawca powinien posiadać doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów 

lotniczych na trasach międzynarodowych, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - 

wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów 

lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych, dla różnych podmiotów, 

o wartości nie mniejszej niż 800 tys. zł brutto każda. Przez jedną usługę zamawiający 

rozumie wykonaną lub wykonywaną jedną umowę. W przypadku usług (umów) w trakcie 

trwania, wykonawca musi wykazać, że zrealizował już usługę w wymienionym zakresie i na 

kwotę nie niższą niż wymagana przez zamawiającego,  

b) wykonawca powinien wykazać, że:  

- dysponuje lub będzie dysponować 24 h serwisem z dostępem do systemu rezerwacyjnego 

posiadającym nr telefonu;  

- dysponuje lub będzie dysponować punktem sprzedaży na terenie Warszawy, czynnym od 

poniedziałku do piątku, minimum w godzinach 8.00-16.00 oraz wskazać jego adres i podać 

nr faksu, e-mail oraz numer telefonu do kontaktów z zamawiającym;  

c) do realizacji usługi (będącej przedmiotem zamówienia) skieruje co najmniej dwóch 

kasjerów lotniczych, którzy ukończyli kursy: taryfowe, rezerwacyjne i wystawiania biletów 

oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów 

lotniczych na trasach międzynarodowych i będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę.  

7.1.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, tj.: zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeżeli wykonawca wykaże, że ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 

800 000,00 zł. 
7.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki udziału 

w postępowaniu, o których mowa w ppkt 7.1.2. - musi spełniać co najmniej jeden wykonawca. 

7.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

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.  

7.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić 

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, w celu oceny przez 

zamawiającego, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp 

do ich zasobów.  

 Ww. dokument w swojej treści musi określać w szczególności:    

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;  

4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału 

w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje 

usługi, których wykazane zdolności dotyczą. 

7.5. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 

zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, 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 13-22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 
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7.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te 

zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.  

7.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada 

solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę, chyba że za 

nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.  

7.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, który 

udostępnia wykonawcy zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału  

w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający zażąda, 

aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 

7.8.1. Zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami, lub 

7.8.2. Zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże 

zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 

7.1.2.  

7.9. Ocena spełniania ww. warunków udziału w postępowaniu  dokonana zostanie w oparciu o informacje 

zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w dalszej części SIWZ. Z treści 

załączonych przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że wyżej 

wymienione warunki udziału w postępowaniu zostały spełnione.  

7.10. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy wobec którego zachodzi podstawa wykluczenia, o 

której mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy.  

7.11. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców:  

 7.11.1. Którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 

w pkt 7.1.2.; 

 7.11.2. Którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt 

12-23 ustawy;  

 7.11.3. Wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 

7.12. Wykaz dokumentów i oświadczeń niezbędnych w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia zawiera rozdział VIII.  

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

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH 

SPEŁNIANIE  WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA: 

 

8.1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamawiający będzie żądał 

od wykonawcy: 

 1) wykazu usług wraz z dowodami określającymi czy wykazane usługi zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w ppkt 7.1.2.1. lit a 

– załącznik nr 3 do SIWZ.  

 Dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot na rzecz 

którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 

o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie 

wykonawcy; w przypadku świadczeń nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty 

potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania ofert;  

2) oświadczenia o dysponowaniu: 

a) 24 h serwisem posiadającym nr telefonu, 

b) co najmniej 1 punktem sprzedaży na terenie Warszawy wraz z podaniem jego adresu – na 

potwierdzenie warunku określonego w ppkt 7.1.2.1. lit. b  – załącznik nr 5 do SIWZ; 

3) wykazu osób (kasjerów) skierowanych przez wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia (należy wskazać co najmniej dwie osoby) wraz z informacjami na temat: ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia 

publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do 

dysponowania wykazaną osobą – na potwierdzenie warunku, o którym mowa w ppkt 7.1.2.1. lit. c 

– załącznik nr 4 do SIWZ; 
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4) dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczył odpowiedzialność cywilną w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą 

niż 800 000,00 zł – na potwierdzenie warunku opisanego w ppkt 7.1.2.2. 

8.2. W zakresie potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, 

zamawiający żąda:  

8.2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 

i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

8.2.2. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca 

nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 

porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

8.2.3. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub 

innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

8.2.4. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 

8.2.5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 

lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik 

nr 7 do SIWZ; 

8.2.6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 

zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne – załącznik nr 8 do SIWZ; 

8.2.7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których 

mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 716) – załącznik nr 9 do SIWZ; 

8.2.8. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej.  

8.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 

8.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast dokumentów:   

 a) o których mowa w ppkt 8.2.1. składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku 

braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub 

administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 13, 14 i 21; 

 b) o których mowa w ppkt 8.2.2.–8.2.4. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 

w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:  

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 

albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu; 

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.  

8.3.2. Dokumenty, o których mowa w ppkt 8.3.1 lit. a i b tiret drugie, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa 
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w ppkt 8.3.1. lit b tiret pierwsze, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem tego terminu.  

8.3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa 

w ppkt 8.3.1., zastępuje się je dokumentem zwierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze 

wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której 

dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ppkt 

8.3.2. stosuje się. 

8.3.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 

osoby, mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy 

dokument wskazany w ppkt. 8.2.1., składa dokument, o którym mowa w ppkt 8.3.1. lit. a  

w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania 

ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go 

dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem 

sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym 

ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis ppkt 8.3.2. zdanie pierwsze stosuje się. 

8.4. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia wykonawcy, o których mowa w rozdziale VII, wykonawcy muszą złożyć wraz 

z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego 

dokumentu zamówienia, zwane dalej „JEDZ”, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, które 

powinno być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy 

w postępowaniu. Informacje zawarte w ww. oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że 

wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Zamawiający informuje, że wykonawca może wypełnić formularz JEDZ w wersji edytowalnej 

znajdujący się na stronie zamawiającego www.senat.gov.pl. 

Zamawiający informuje, że w przypadku korzystania z wersji edytowalnej JEDZ-a, po jego 

wydrukowaniu, należy go podpisać i dołączyć do oferty.  

8.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie JEDZ, 

o którym mowa w pkt 8.4., składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia  

w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

8.6. 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, składa JEDZ-e dotyczące tych podmiotów.  

8.7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej 

oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na 

dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału 

w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania wymienionych odpowiednio 

w pkt 8.1., ppkt 8.2.1.-8.2.7., pkt 8.3. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa wyżej, będą 

również żądane w odniesieniu do:  

- wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

- podmiotu/ów, którego zasobami dysponował będzie wykonawca realizując zamówienie.  

 

8.8. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w rozdziale VIII, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi 

ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych 

wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, 

o których mowa w zdaniu pierwszym, są sporządzone w języku obcym, wykonawca jest 

zobowiązany do przedstawienia ich tłumaczenia na język polski.  

8.9. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 
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ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym/i 

wykonawcą/ami, który/rzy złożył/li ofertę/y, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Informację składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia jest zamieszczony oddzielnie od SIWZ na stronie www.senat.gov.pl. 

 

IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ 

ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 

OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB 

UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI: 

 
9.1. W niniejszym postępowaniu – zgodnie z art. 27 ustawy – oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, 

pytania oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują faksem (22 694 92 13) lub drogą 

elektroniczną (bpko@senat.gov.pl) z potwierdzeniem na piśmie na adres Kancelaria Senatu, Komisja 

Przetargowa, Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa, z zastrzeżeniem 

pkt 13.5. Dokumenty i oświadczenia uzupełniane zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy mogą być przesłane 

faksem lub drogą elektroniczną i winny być potwierdzone na piśmie na wyżej podany adres. 

9.2. Każda ze stron postępowania, na żądanie drugiej, może wymagać potwierdzenia faktu otrzymania 

przekazanych za pomocą faksu  lub drogą elektroniczną oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz 

informacji.   

9.3. W przypadku niepotwierdzenia przez wykonawcę faktu otrzymania wiadomości faksem lub drogą 

elektroniczną, zamawiający przyjmuje, że pismo przekazane na podany przez wykonawcę numer 

faksu lub drogą elektroniczną zostało mu doręczone w terminie, w sposób umożliwiający zapoznanie 

się z jego treścią. 

9.4. Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.senat.gov.pl) zawiadomienia, informacje 

i inne dokumenty, zgodnie z wymogami ustawy.  

9.5. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

9.5.1. W sprawach przedmiotu zamówienia (w sprawach merytorycznych) - Magdalena Bulwarska 

- Biuro Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej, tel.: (22) 694 90 62, faks: (22) 694 92 13;  

9.5.2. W sprawach formalnoprawnych - Małgorzata Dąbała-Niemiec, Magdalena Maćkowiak 

- Biuro Prawne, Kadr i Organizacji, tel.: (22) 694 90 35, (22) 694 90 37, faks: (22) 694 92 13. 

 

X. OPIS  SPOSOBU  UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ  TREŚCI  SIWZ 

I ZEBRANIA WYKONAWCÓW: 

 
10.1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.  

10.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, 

w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, zamawiający udzieli wyjaśnień 

niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli 

wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie, o którym mowa powyżej, lub dotyczy 

udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez 

rozpoznania.  

10.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym 

mowa w pkt 10.2.  

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści SIWZ będzie zamieszczana na stronie internetowej 

zamawiającego www.senat.gov.pl bez ujawniania źródła zapytania.   

10.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM: 

 
11.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 64 000,00 zł 

(słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w terminie do 12 stycznia 2018 r., do godz. 

10:00. 

11.2. Wadium będzie mogło być wniesione w następujących formach: 

http://www.senat.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
http://www.senat.gov.pl/
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a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359, z późn. zm.). 

11.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: 

NBP O/O Warszawa nr: 18 1010 1010 0023 6513 9120 0000, z dopiskiem „Wadium w przetargu 

nieograniczonym na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe 

dla Kancelarii Senatu”. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę i godzinę 

uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego.  

11.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia 

wadium w formie dokumentów, o których mowa w pkt 11.2. lit. b-e, do oferty należy dołączyć 

- w oddzielnej, wewnętrznej kopercie - ich oryginały oraz kopię poświadczoną za zgodność 

z oryginałem przez wykonawcę, z zaznaczeniem na kopercie „Wadium w przetargu 

nieograniczonym na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe 

dla Kancelarii Senatu”.   

11.5. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do 

bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie 

związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.    

11.6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy, zostanie 

odrzucona.  

11.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego zatrzymania oraz zasady jego zaliczenia na poczet 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.  

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 

 
12.1. Okres związania wykonawców złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert.  

12.2. 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. 

 

XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY: 

 

13.1. Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ. 

13.2. Wykonawca oprócz dokumentów i oświadczeń wymaganych w rozdziale VIII, jest zobowiązany 

złożyć również:  

13.2.1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik nr 2 do SIWZ wraz z załącznikiem 

do formularza oferty – Wykazem doświadczenia osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia, tj. kasjerów lotniczych oraz certyfikatami lub innymi równoważnymi 

dokumentami potwierdzającymi ukończenie kursów taryfowych, rezerwacyjnych 

i wystawiania biletów; 

13.2.2. Oświadczenie JEDZ, o którym mowa w rozdziale VIII.  
13.2.3. Pełnomocnictwo – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez 

notariusza, w przypadku podpisania oferty przez osobę lub osoby, których uprawnienie nie 

wynika z dokumentów rejestrowych.  

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, do oferty winno 

być dołączone pełnomocnictwo (podpisane przez wszystkich wykonawców) do reprezentowania ich 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.  
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13.2.4. Wyjaśnienie wykonawcy dotyczące zastrzeżenia informacji zawartych w ofercie, jako 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem ich zastrzeżenia - jeżeli 

dotyczy. 

13.2.5. Dowód wniesienia wadium. 

13.2.6. W przypadku polegania przez wykonawcę na zdolności technicznej lub zawodowej lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów – np. zobowiązanie tych 

podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia. 

13.3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję 

ofertową. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje 

wielowariantowe spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę. 

13.4. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

13.5. Oferta z załącznikami musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, na maszynie do 

pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferta z załącznikami 

musi być czytelna. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty z załącznikami w drodze 

elektronicznej.  

13.6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników oraz wszelkie 

miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były podpisane przez osobę/osoby upoważnione 

do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu.  

13.7. Formy, w jakich mogą być składane oświadczenia i dokumenty, są wskazane w rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1126), zwanym dalej „rozporządzeniem”.  

13.8. Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ, występuje wymóg podpisania dokumentów lub 

oświadczeń, należy rozumieć, że oświadczenia i dokumenty te powinny być opatrzone 

podpisem/podpisami osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania wykonawcy, zgodnie 

z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę/osoby uprawnioną/e do 

reprezentowania wykonawcy na podstawie pełnomocnictwa.   

13.9. Podpis wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach musi być złożony w sposób pozwalający 

zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem 

i nazwiskiem osoby podpisującej.  

13.10. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

13.11. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami były ze sobą połączone w sposób 

uniemożliwiający jej dekompletację (np. zszyte, spięte itp.). 

13.12. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane 

w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich 

otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 

z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. nr 153 

poz. 1503 z późn. zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, 

że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy.  

13.13. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa, były przez 

wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica 

przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak 

jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać 

będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są 

jawne bez zastrzeżeń.   

 

XIV. 
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT: 

 
14.1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. Na kopercie winien być umieszczony napis: 

Kancelaria Senatu, Komisja przetargowa, 

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji  

ul. Wiejska 6/8, 00-902 Warszawa 
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Oferta 

na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe 

dla Kancelarii Senatu. 

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. 

Nie otwierać do 12 stycznia 2014 r., do godz. 10:30. 

 

14.2. Koperta, poza napisem wyżej wymienionym, powinna zawierać oznaczenie wykonawcy (nazwa, 

siedziba i adres wykonawcy). 

14.3. Koperta powinna być szczelnie zamknięte w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią 

oferty.  

14.4. Oferta musi być złożona w Kancelarii Ogólnej Kancelarii Senatu mieszczącej się w budynku „N” 

Kancelarii Sejmu, przy Al. Na Skarpie, od strony Parku Kultury im. Rydza Śmigłego, 

w Warszawie, w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:00, tel.: 22 694 95 46. Termin 

składania ofert upływa 12 stycznia 2018 r., o godz. 10:00.  

14.5. Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma 

pisemne powiadomienie o zamiarze wprowadzenia zmian przed upływem terminu składania ofert. 

Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana 

oferta, z dopiskiem na kopercie „ZMIANA”.   

14.6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian, z dopiskiem 

na kopercie „WYCOFANIE”.    

14.7. Otwarcie ofert nastąpi 12 stycznia 2018 r., o godz. 10:30, , ul. Frascati 2, Warszawa, wejście 

„C”, sala 217. Otwarcie jest jawne.  

14.8. Na otwarciu ofert zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy.  

14.9. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamieści na stronie internetowej www.senat.gov.pl, informacje,                 

o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy.  

14.10. Przedstawiciele wykonawców, którzy chcą wziąć udział w otwarciu ofert, powinni zgłosić się do 

Biura Prawnego, Kadr i Organizacji, do upływu terminu składania ofert,
  
tel.: (22) 694 90 33. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY: 

 
15.1. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego 

biletu lotniczego, większej niż 0, stawki podatku VAT (%) oraz rabatu wyrażonego w % od ceny 

biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży każdego 

biletu lotniczego. Wysokość opłaty transakcyjnej i udzielonego rabatu, muszą być podane                       

z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.  

15.2. Cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego, określona w formularzu 

oferty wykonawcy, powinna zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia, w tym w szczególności koszty: rezerwacji, wystawienia, dostarczenia biletu itp. Opłata 

transakcyjna nie zawiera kosztu biletu wynikającego z taryfy przewoźnika. Wysokość opłaty 

transakcyjnej i wysokość udzielonego rabatu od ceny każdego biletu lotniczego nie podlega zmianie 

przez okres obowiązywania umowy i będzie stała niezależnie od klasy lotu, trasy i przewoźnika.   

15.3. Cena biletu lotniczego jest ceną wynikającą z taryfy przewoźnika, pomniejszoną o rabat udzielony 

przez wykonawcę zamawiającemu, z uwzględnieniem zaoferowanej stawki za wystawienie każdego 

biletu lotniczego oraz z uwzględnieniem niezbędnych podatków i opłat, w tym opłat lotniskowych, 

paliwowych, bagażowych itp. Cena biletu lotniczego winna również uwzględniać naliczane 

zamawiającemu przez poszczególne linie lotnicze premie, bonusy i rabaty. 

15.4. Przez rabat należy rozumieć wysokość obniżki wyrażonej w % od ceny każdego biletu lotniczego 

przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu 

lotniczego, niezależnie od klasy lotu, trasy i przewoźnika. Wysokość udzielonego rabatu może być 

też w wysokości 0%. 

15.5. Rozliczenia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym będą prowadzone tylko w złotych polskich. 

Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w innej walucie. Szczegóły dotyczące wynagrodzenia 

zawiera wzór umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 

http://www.senat.gov.pl/
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15.6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku  

podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający, w celu oceny 

takiej oferty, doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby 

obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca składając ofertę, informuje 

zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku 

podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie 

prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.  

 

XVI. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ 

KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG 

TYCH KRYTERIÓW i SPOSOBU OCENY OFERT: 

 

16.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami 

i ich wagami: 

a) Cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu wyrażona w PLN „C” 

- 45%  

Punkty zostaną obliczone z zastosowaniem wzoru:  

C= (Cmin/Cbad.) x 45 pkt 

 

Gdzie: 

C - liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w tym kryterium. 

Cmin. – najniższa cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu spośród ocenianych 

ofert. 

Cbad. – cena opłaty transakcyjnej brutto za wystawienie jednego biletu w ocenianej ofercie. 

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie – 45 pkt.  

Zamawiający obliczy punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

Zaoferowana cena opłaty transakcyjnej brutto musi być > 0. 

 

b) Wysokość rabatu określonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika „R” - 15% 

Punkty zostaną obliczone z zastosowaniem wzoru:  

R = (Rbad./Rmax.) x 15 pkt  

Gdzie:  

R - liczba punktów, jaką może otrzymać oferta w tym kryterium. 

Rbad. - wysokość rabatu od ceny każdego biletu lotniczego w ocenianej ofercie. 

Rmax. - wysokość najkorzystniejszego (najwyższego) rabatu od ceny każdego biletu lotniczego 

w ocenianych ofertach. 

W przypadku zaoferowania przez wykonawcę badanej oferty rabatu w wysokości 0%, wykonawca 

otrzyma 0 pkt w tym kryterium oceny ofert.  

W ramach tego kryterium można uzyskać maksymalnie - 15 pkt.  

 

c) Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych 

– „D” – 25%  

Zamawiający wymaga (wymagania minimalne), aby wykonawca skierował do realizacji usługi co 

najmniej dwóch kasjerów lotniczych, którzy ukończyli kursy: taryfowe, rezerwacyjne 

i wystawiania biletów oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji 

i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych i będą zatrudnieni na podstawie 

umowy o pracę. W celu przyznania dodatkowych punktów zamawiający rozszerza ww. wymagania 

minimalne i będzie punktował dłuższe doświadczenie zawodowe kasjerów lotniczych w następujący 

sposób: 

 

Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – „D” Liczba punktów 

Kasjerzy lotniczy (co najmniej dwóch) posiadający doświadczenie 

zawodowe powyżej 9 lat 
25 

Jeden z kasjerów lotniczych posiadający doświadczenie zawodowe 

powyżej 9 lat 

 

15 
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Kasjerzy lotniczy (co najmniej dwóch) posiadający doświadczenie 

zawodowe powyżej 3 lat do 9 lat włącznie 

 

10 

Jeden z kasjerów lotniczych posiadający doświadczenie zawodowe 

powyżej 3 lat do 9 lat włącznie  

 

5 

Wykonawca otrzyma 0 pkt w przypadku, gdy oświadczy, że dwóch 

kasjerów wyznaczonych do realizacji zamówienia posiada wymagane 

3-letnie doświadczenie.  

 

0 

 

Do oceny w kryterium „Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. kasjerów 

lotniczych” wykonawca poda w załączniku do formularza oferty także następujące informacje: 

- nazwę/y systemu/ów rezerwacyjnego/ych (GDS), w jakich pracował/li kasjer lotniczy/kasjerzy 

lotniczy, 

- okresy „od dd/mm/rrrr do dd/mm/rrrr”, potwierdzające doświadczenie kasjerów lotniczych, 

- nazwy i dane teleadresowe podmiotu/podmiotów, w których osoba/y pracowała/li na stanowisku 

kasjera lotniczego. 

Na potwierdzenie doświadczenia w wykazanych systemach rezerwacyjnych wykonawca dołączy do 

oferty certyfikaty lub inne równoważne dokumenty potwierdzające ukończenie kursów w zakresie 

systemów rezerwacyjnych. W przypadku niedołączenia ww. certyfikatów lub innych równoważnych 

dokumentów wykonawca nie otrzyma punktów w tym kryterium. 

Należy wypełnić tylko jedną z czterech pozycji załącznika do formularza oferty. W przypadku 

niewypełnienia żadnej z czterech pozycji lub wypełnienie więcej niż jednej pozycji zamawiający nie 

przyzna punktów w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia,                   

tj. kasjerów lotniczych”. 

Maksymalna liczba punktów, jaką może otrzymać wykonawca w tym kryterium, wynosi 25 pkt. 

Do wypełnienia załącznik do formularza oferty – Wykaz doświadczenia osób wyznaczonych do 

realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych.  

Ww. załącznik  nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 

 

d) Dodatkowy kasjer lotniczy zatrudniony na podstawie umowy o pracę „K” – 15%. 

Liczba punktów w ww. kryterium wynosi maksimum 15 pkt. 

Jeżeli wykonawca, w formularzu oferty zadeklaruje, że przeznaczy do realizacji umowy jednego 

kasjera ponad dwóch wymaganych, zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, posiadającego co 

najmniej 3-letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach 

międzynarodowych otrzyma 15 pkt. Wykonawca, który nie wskaże dodatkowego kasjera ponad 

dwóch wymaganych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, nie otrzyma punktów w tym 

kryterium (K = 0). 

16.2. Ocena końcowa oferty: Suma punktów „P” za wszystkie kryteria, tj.: 

P = C + R + D + K  

16.3. Oferty będą oceniane punktowo, czyli maksymalna łączna liczba punktów, jaką może osiągnąć 

oferta, wynosi 100 pkt. 

16.4. Zamawiający przewiduje, że na podstawie art. 24aa ustawy najpierw dokona oceny ofert, 

a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu z postępowania oraz czy wykonawca spełnia warunki udziału  

w postępowaniu. 

16.5. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 5 pkt 1 i 8 ustawy, spełnia warunki udziału w postępowaniu określone 

w SIWZ, i który uzyska największą łączną liczbę punktów na podstawie ww. kryteriów oceny. 
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XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 

ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA 

UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: 

 

17.1. Zamawiający zawiadomi wykonawców o terminie określonym w art. 94 ustawy, po upływie którego 

może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.   

17.2. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 

XVIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY: 

 

18.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, w celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy wnieść 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej wartości brutto 

umowy.  

18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku 

następujących formach:  

1) pieniądzu (przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: NBP O/O Warszawa: 18 1010 

1010 0023 6513 9120 0000), 

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

3) gwarancjach bankowych, 

4) gwarancjach ubezpieczeniowych,  

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.). 

18.3. Zabezpieczenie wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta 

lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde 

jego żądanie.  

18.4. Zamawiający nie przewiduje innych form wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

18.5. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowuje 

na oprocentowanym rachunku bankowym.  

18.6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres obowiązywania umowy 

oraz okres przewidziany, zgodnie z art. 151 ustawy, na jego zwrot. 

18.7. W przypadku, gdy zabezpieczenie będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, zamawiający 

zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. 

18.8. Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ. 

 

XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY: 

 
Zawarcie umowy nastąpi w oparciu o wzór umowy, stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ .  

 

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

 

20.1. Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy przysługują 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 ww. ustawy. 

20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 

ustawy. 
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XXI. INNE ISTOTNE INFORMACJE: 

 

21.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

21.2.W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają 

zastosowanie przepisy ustawy oraz rozporządzenia. 

 

 

 

 
  Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

 

(-) 

Małgorzata Dąbała-Niemiec 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
I. Przedmiot zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy 

pasażerskie, na trasach międzynarodowych dla senatorów, pracowników Kancelarii Senatu oraz osób 

niebędących pracownikami towarzyszących delegacjom lub delegowanych przez Kancelarię Senatu na 

wyjazdy zagraniczne, przez 24 miesiące, albo do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia. Bilety będą dostarczane do siedziby zamawiającego, przy ul. Wiejskiej 6/8, w Warszawie 

lub w inne miejsca wskazane przez zamawiającego.  

2. W skład tras międzynarodowych wchodzą również krajowe odcinki określone w bilecie lotniczym 

podróży międzynarodowej, obejmującym - w obie strony - trasę z dowolnego krajowego portu 

lotniczego do międzynarodowego portu lotniczego, który jest początkiem podróży międzynarodowej. 

3. Podstawą do sprzedaży biletów lotniczych jest złożenie pisemnego zamówienia (faks, e-mail) przez 

zamawiającego.  

4. Wykonawca jest zobowiązany do wyszukiwania najkorzystniejszych połączeń, dokonywania 

rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, zgodnie ze zleceniem złożonym przez zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu 

zamówienia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania rezerwacji przez wykonawcę biletu pasażerskiego 

na przewóz lotniczy, po przedłożeniu wariantów przynajmniej trzech alternatywnych połączeń 

lotniczych na wybranym kierunku, z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny biletu, promocji, 

długości trasy, czasu podróży, a także połączeń oferowanych przez tzw. „tanie” linie lotnicze. 

Wykonawca, dokonując rezerwacji, poda trasę przelotu, klasę, taryfę, kod taryfy, cenę biletu wg taryfy 

przewoźnika, zastosowany procentowy rabat udzielony przez wykonawcę zamawiającemu, opłaty 

dodatkowe, np. lotniskowe, paliwowe, bagażowe itp., cenę opłaty transakcyjnej brutto oraz cenę 

końcową biletu.  

6. Przeloty powinny być realizowane przez przewoźników zrzeszonych w IATA, a na życzenie Kancelarii 

Senatu przez innych przewoźników lotniczych – niezrzeszonych w IATA. Wykonawca zapewni 

najkorzystniejsze logistycznie i finansowo połączenia, zarówno w odniesieniu do konkretnych tras, jak 

i linii lotniczych, sprawne działanie przy dokonywaniu rezerwacji i sprzedaży biletów, jak również 

przy dokonywaniu zmian w tym zakresie.  

7. Wykonawca przedłoży zamawiającemu opisane w pkt. 5 warianty przelotu w ciągu maksymalnie 

1 godziny od momentu złożenia zapotrzebowania przez zamawiającego. Czas realizacji może zostać 

wydłużony do 24 godzin po uzgodnieniu z zamawiającym. 
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8. Wykonawca będzie stosował wynegocjowane przez zamawiającego, w ramach bezpośrednich umów 

z liniami lotniczymi, specjalne stawki i taryfy trasowe "corporate rate" oraz dodatkowe przywileje 

(upgrade do wyższej klasy, pula biletów bezpłatnych, premie, bonusy i rabaty) - z uwzględnieniem 

najkorzystniejszych dla zamawiającego cen biletów.  

9. Wykonawca zobowiązany będzie do bezpłatnego dokonywania zmian trasy, dat i nazwiska osoby 

podróżującej, przydzielenia konkretnego miejsca w samolocie zgodnie z przepisami taryfowymi IATA 

oraz do wystawienia i dostarczenia biletów w przeddzień wylotu, chyba że zamawiający określi inny 

dzień wystawienia i dostarczenia biletu. W przypadku dokonywania przez Kancelarię Senatu zwrotu 

wcześniej zakupionego biletu wykonawca jest zobowiązany do zwrotu zamawiającemu pełnej kwoty 

zwrotu, zgodnie z przepisami taryfowymi IATA, bez pobierania dodatkowych opłat.  

10. W związku z realizacją usługi wykonawca zapewni 24 h serwis umożliwiający rezerwację biletów 

(należy podać właściwy numer telefonu w oświadczeniu sporządzonym wg wzoru stanowiącego 

załącznik nr 5 do SIWZ). Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia biletów w sposób 

uzgodniony z zamawiającym, przesyłając bilety lotnicze drogą elektroniczną, lub zapewniając obsługę 

kurierską. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia, na własny koszt, wszystkich dokumentów, 

które nie mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej (np. biletów starego typu 

tzw. „papierowych” oraz faktur). Koszty obsługi kurierskiej ponosi wykonawca. Na kontakt wskazany 

przy rezerwacji wykonawca będzie informował osobę, dla której został wykupiony bilet, o zmianach 

lotu. 

11. Wykonawca będzie każdorazowo przesyłał na wskazany przez zamawiającego adres e-mail 

potwierdzenia rezerwacji wybranego przez zamawiającego biletu lotniczego (w tym: dane rezerwacji, 

cenę biletu, zastosowaną taryfę, opłaty lotniskowe, termin wykupu biletu w określonej cenie) 

w terminie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu złożenia zlecenia, rezerwacji lub jej zmiany. 

12. Wykonawca wyznaczy do obsługi zamawiającego w swoim punkcie sprzedaży na terenie Warszawy 

(czynnym od poniedziałku do piątku, minimum w godzinach 8.00-16.00) co najmniej dwóch kasjerów, 

którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie, tj. ukończyli kursy taryfowe, 

rezerwacyjne i wystawiania biletów oraz posiadają co najmniej 3-letnie doświadczenie 

w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach międzynarodowych, którzy będą 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Wskazani kasjerzy w pierwszej kolejności będą realizowali 

zlecenia zamawiającego. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, poda bezpośredni numer/y telefonu 

do kontaktów z zamawiającym, faks oraz e-mail do ww. pracowników (kasjerów).  

W razie nieobecności kasjerów wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia ciągłości obsługi 

zamawiającego.  

Wykonawca może zmienić zgłoszonych kasjerów/kasjera za zgodą zamawiającego. Również 

zamawiający ma prawo żądania zmiany kasjera lotniczego.  
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Nowy/i kasjer/kasjerzy muszą spełniać warunki, o których mowa wyżej oraz w złożonej ofercie. 

Zmiana kasjera/kasjerów nie stanowi zmiany warunków zamówienia (umowy). 

13. W celu oszacowania skali zamówienia, w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia, zostały podane 

informacje o liczbie zakupionych biletów lotniczych w latach 2015-2016, z rozbiciem na poszczególne 

porty europejskie oraz pozaeuropejskie, a także wg przykładowych tras najczęściej uczęszczanych 

i z rozbiciem na poszczególne miesiące w latach 2015-2016. Zamawiający zakłada wielkość zakupów 

biletów na zbliżonym poziomie. 

Liczba zamawianych u wykonawcy biletów wynikać będzie z faktycznych potrzeb zamawiającego 

i będzie zależała między innymi od współpracy międzynarodowej Senatu i Kancelarii Senatu, w tym 

w szczególności od współpracy z krajami Unii Europejskiej.  

14. Zasady rozliczeń finansowych. 

Wykonawca w rozliczeniach finansowych z zamawiającym będzie stosował procentowy rabat udzielony 

przez wykonawcę zamawiającemu oraz zaoferowaną stawkę za wystawienie każdego biletu. 

Zamawiający będzie kupował bilety w cenie, która jest ceną biletu lotniczego wynikającą 

z taryfy przewoźnika, pomniejszoną o procentowy rabat, którego wykonawca udzielił zamawiającemu, 

z uwzględnieniem zaoferowanej stawki za wystawienie biletu oraz z uwzględnieniem niezbędnych 

podatków i opłat, w tym: opłat lotniskowych, paliwowych, podatków, obowiązkowego ubezpieczenia 

itp. Zamawiający nie będzie akceptował innych składników cenotwórczych biletów poza 

wymienionymi, w szczególności opłat związanych z przyjętym przez wykonawcę sposobem rozliczania 

się z danym przewoźnikiem. 

Wykonawca będzie stosował wynegocjowane przez zamawiającego, w ramach bezpośrednich umów 

z wybranymi liniami lotniczymi, specjalne stawki i taryfy trasowe "corporate rate" oraz dodatkowe 

przywileje (upgrade do wyższej klasy, pula biletów bezpłatnych, premie, bonusy i rabaty) 

- z uwzględnieniem najkorzystniejszych dla zamawiającego cen biletów.  

Wykonawca, realizując umowę, umożliwi zamawiającemu wgląd w rachunkowość dotyczącą biletów 

zakupionych przez zamawiającego.  

15. Wykonawca będzie zobowiązany do sporządzenia miesięcznego raportu zawierającego nazwisko 

i imię osoby podróżującej, datę podroży, linię lotniczą oraz nr wystawionego biletu i jego cenę, 

z uwzględnieniem taryfy przewoźnika i wszystkich pozostałych składników ceny biletu oraz 

przekazania go zamawiającemu do 7-go dnia następnego miesiąca.   

16. W przypadku przystąpienia zamawiającego do programu Miles & More bądź innych programów 

lojalnościowych, wykonawca jest zobowiązany do rejestrowania numeru kart służbowych senatorów 

i  pracowników Kancelarii Senatu należących do ww. programu (w momencie zakupu biletu). 

17. Wykonawca jest zobowiązany do reprezentowania zamawiającego w sprawach odwołań i reklamacji 

składanych do linii lotniczych, w tym reklamacji dot. przewoźników, wynikających z rezerwacji 

i zakupu biletów dokonywanych u wykonawcy. 
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18. Wykonawca będzie informował zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów. 

19. Wykonawca poinformuje bezzwłocznie zamawiającego drogą mailową lub telefonicznie o wszystkich 

zmianach dotyczących zarezerwowanej podróży. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, na prośbę zamawiającego odprawy on-line, bez 

pobierania dodatkowych opłat. 

21. Bilet wystawiony przez wykonawcę musi być wygenerowany bezpośrednio z serwera systemu 

rezerwacyjnego, a wykonawca nie jest upoważniony do wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian. 

22. Wykonawca jest zobowiązany przez okres trwania umowy stosować się do wymogu zatrudnienia 

wskazane liczby kasjerów lotniczych na podstawie umowy o pracę. W celu weryfikacji ww. 

zobowiązania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wykonawca będzie zobowiązany do złożenia 

na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 2 dni roboczych, oświadczenia o liczbie zatrudnionych 

osób na podstawie umowy o pracę i udzielić stosownych wyjaśnień dotyczących tego zatrudnienia.  
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Załącznik nr 1a do opisu przedmiotu zamówienia 

1. Zestawienie liczby zakupionych biletów przez Kancelarię Senatu w 2015 roku: 

Lp. Port docelowy Liczba biletów 

1. Porty europejskie 216 

2. Porty pozaeuropejskie 21 

Razem 237 

2. Zestawienie tras najczęściej uczęszczanych w 2015 roku: 

Lp. Port docelowy Liczba biletów 

1.  Bruksela 47 

2.  Rzym 21 

3.  Paryż 16 

4.  Luksemburg 15 

5.  Wiedeń 15 

 

3. Zestawienie liczby zakupionych biletów w poszczególnych miesiącach w 2015 roku: 

miesiąc Liczba biletów 

Styczeń 24 

Luty 28 

Marzec 41 

Kwiecień 18 

Maj 20 

Czerwiec 23 

Lipiec 14 

Sierpień 8 

Wrzesień 20 

Październik 21 

Listopad 8 

Grudzień 12 

Razem 237 
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4. Zestawienie liczby zakupionych biletów przez Kancelarię Senatu w 2016 roku: 

Lp. Port docelowy Liczba biletów 

1.  Porty europejskie 287 

2.  Porty pozaeuropejskie 101 

Razem 388 

 

5. Zestawienie najczęściej uczęszczanych tras w 2016 roku:  

Lp. Port docelowy Liczba biletów 

1.  Tbilisi 34 

2.  Bruksela 30 

3.  Kiszyniów 27 

4.  Wiedeń 21 

5.  Amsterdam 19 

6.  Kijów 19 

7.  Strasbourg 19 

 

6. Zestawienie liczby zakupionych biletów w poszczególnych miesiącach w 2016 roku: 

Miesiąc Liczba biletów 

Styczeń  15 

Luty 24 

Marzec 30 

Kwiecień 30 

Maj 56 

Czerwiec 17 

Lipiec 17 

Sierpień 18 

Wrzesień 68 

Październik 50 

Listopad 39 

Grudzień 24 

Razem 388 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa  

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-22/17 

 

FORMULARZ OFERTY 

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

nawiązując do ogłoszenia o prowadzonym, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy 

międzynarodowe dla Kancelarii Senatu, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, oferuję/my realizację przedmiotu zamówienia za podane poniżej stawki:  

1) cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu – kwota*: …….......……………...... zł, 

(słownie: ................................................................................................................................................), stawka 

podatku VAT .................................................................................................................................................. %, 

2) wysokość rabatu od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli zamawiającemu 

przy sprzedaży każdego biletu lotniczego, w wysokości: */** ....................................................................... % 

3) oświadczam, że: 

a) przedmiotowe zamówienie będzie realizował dodatkowy kasjer lotniczy zatrudniony na podstawie 

umowy o pracę, ponad wymaganych przez zamawiającego dwóch kasjerów, spełniający wymagania 

określone w pkt 16.1. lit. d …………………………….;
1
 

b)  doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia określone zostało w załączniku do 

oferty – do kryterium oceny oferty.  
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Jednocześnie oświadczam/y, że: 

1) podana cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego oraz podana wysokość 

rabatu określonego w % od ceny biletu lotniczego przewoźnika, jakiego wykonawca udzieli 

zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu, obliczona została z uwzględnieniem przepisów prawa 

i wymogami SIWZ oraz wszystkich kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, 

2) zapoznałem/liśmy się z postanowieniami Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze 

wzorem umowy, stanowiącym załącznik nr 10 do SIWZ, który akceptuję/my) i w przypadku wyboru 

mojej/naszej oferty zobowiązuję/my się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia w miejscu i w terminie wskazanym przez zamawiającego, jednak nie 

później niż w terminie związania ofertą, 

3) przedmiot umowy będę/będziemy realizował/realizować przez 24 miesiące, albo do wyczerpania kwoty 

brutto umowy przeznaczonej na realizację umowy, 

4) uważam/y się za związanego/nych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, tj. przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 

terminu składania ofert,  

5) zobowiązuję/my się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, w których posiadanie wejdę/ziemy 

podczas procedury przetargowej i ewentualnej realizacji zamówienia. Jednocześnie zobowiązuję/my się 

do zawarcia na piśmie odpowiednich umów o poufności z własnymi pracownikami i osobami trzecimi, 

które będą brały udział w realizacji zamówienia, 

6) niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ............... do ........ informacje stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

(Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), 

7) wadium w wysokości 64 000,00 zł  zostało wniesione w formie: ……..................................................., 

8) w przypadku wyboru mojej/naszej oferty, przed podpisaniem umowy, zobowiązuję/my się do wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% nieprzekraczalnej wartości brutto 

umowy; 

9) wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres:  

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

e-mail: ......................................................................................................................................................... 

pod nr faksu: …………………………………………………………………………………………….... 

pod nr telefonu: …………………………………………………………………………………….…...… 

osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym i nadzoru nad realizacją przedmiotu zamówienia 

i umowy są/będzie:  .………...........................………................................................................................. 

…………………...............……….........................…………………............................…………..…….; 

10) jestem/śmy: 

mikroprzedsiębiorstwem ………………….. tak/nie,*** 
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małym przedsiębiorstwem …………………. tak/nie,*** 

średnim przedsiębiorstwem ………………… tak/nie,*** 

11) do oferty dołączam/y następujące załączniki stanowiące jej integralną część: 

1. ...................................................................................................................................................... 

2. ....................................................................................................................................................... 

3. ....................................................................................................................................................... 

4. ....................................................................................................................................................... 

5. ....................................................................................................................................................... 

6. ....................................................................................................................................................... 

7. ....................................................................................................................................................... 

8. .......................................................................................................................................................  

9. ……............................................................................................................................................... 

 

Ofertę składam/y na ............................... kolejno ponumerowanych stronach. 

 
Świadom/mi odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny 

i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.). 
* Cena i wysokość rabatu z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 

** Procentowy rabat (z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku) udzielony od ceny każdego biletu lotniczego 

wynikającego z taryfy przewoźnika. Wysokość udzielonego rabatu będzie stała przez okres obowiązywania umowy.  

*** Niepotrzebne skreślić. 
 

 

 

 

 

 

 

……………….............................................................................................................  ...................................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 
 

Wykonawca zobowiązany jest wymienić wszystkie dokumenty (oryginały lub ich kserokopie) i oświadczenia załączane do 

oferty.  
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...................................      Załącznik do formularza oferty 

pieczęć Wykonawcy 
 

WYKAZ DOŚWIADCZENIA  OSÓB  WYZNACZONYCH  DO  REALIZACJI ZAMÓWIENIA,  

TJ.  KASJERÓW  LOTNICZYCH 

 

Kwalifikacje i doświadczenie osób pracujących na stanowiskach kasjerów lotniczych, wyznaczonych do 

realizacji zamówienia (do oceny ofert w kryterium „doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji 

zamówienia”): 

 

I. Co najmniej dwóch kasjerów – doświadczenie –powyżej 9 lat 
2
 

 

 

1. Imię i nazwisko:…………………………………………………………………………………. 

 

Nazwa systemu rezerwacyjnego (GDS)
1
: …………………………………….…………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………..……. od/do ………………………………………….………. 

 

podmiot ………………………………..……………………………………………..…….. 

…………………………….…….. od/do ……………………………………………...…... 

podmiot …………………………………………………………………………………….. 

……………………………………. od/do ………………………………………………… 

podmiot …………………………..………………………………………………………… 

 

2. Imię i nazwisko: …………………………….……………………………………………….……. 

 

Nazwa systemu rezerwacyjnego (GDS)
1
:
:
…………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………. od/do ………………………………………………………….….… 

podmiot …………………………………………………………………………….…….….. 

……………………….. od/do …………………………………………………………….... 

podmiot ……………………………………………………………………………………... 

……………………….. od/do ………………………………………………………………. 

podmiot ……………………………………………………………………………………… 

 

 

II. Co najmniej jeden kasjer – doświadczenie - powyżej 9 lat
2
 

 

 

              Imię i nazwisko………………………………..…………………………………..……. 

Nazwa systemu rezerwacyjnego(GDS) 
1
: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………. od/do …………………………………………………………….… 

podmiot ………………………………………………………………………………….….. 

……………………….. od/do ……………………………………………………….……... 

podmiot …………………………………………………………………………….……….. 
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……………………….. od/do ………………………………………………….…………… 

podmiot ……………………………………………………………………………………… 

 

III. Co najmniej dwóch kasjerów – doświadczenie – powyżej 3 lat do 9 lat włącznie
2
 

 

 

1. Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………..…. 

Nazwa systemu rezerwacyjnego (GDS)
1
: …………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………. od/do ………………………………………………………………. 

podmiot ………………………………………………………………………………….….. 

……………………….. od/do …………………………………………………….………... 

podmiot …………………………………………………………………………….……….. 

……………………….. od/do …………………………………………………….………… 

podmiot ……………………………………………………………..…………………….… 

 

2. Imię i nazwisko: ……. ……………………………………………………………………………. 

Nazwa systemy rezerwacyjnego (GDS)
1
: …………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

 

………………………. od/do ……………………………………………………………… 

podmiot …………………………………………………………………………………….. 

……………………….. od/do ……………………………………………………………... 

podmiot …………………………………………………………………………………….. 

……………………….. od/do ……………………………………………………………… 

podmiot …………………………………………………………………………..………… 

 

 

IV. Co najmniej jeden kasjer – doświadczenie – powyżej 3 lat do 9 lat włącznie
2
 

 

 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………. 

Nazwa systemy rezerwacyjnego
1
: …………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………. od/do ……………………………………………………………… 

podmiot …………………………………………………………………………………….. 

……………………….. od/do ……………………………………………………………... 

podmiot …………………………………………………………………………………….. 

……………………….. od/do ……………………………………………………………… 

podmiot …………………………………………………………………………..………… 

 
1 

Należy do oferty dołączyć certyfikat/y lub inne równoważne dokumenty potwierdzający/e ukończenie szkolenia 

w wykazanym systemie rezerwacyjnym. 
2
 Należy wypełnić tylko jedną z czterech pozycji. W przypadku niewypełnienia żadnej z czterech pozycji lub 

wypełnienie więcej niż jednej pozycji zamawiający nie przyzna punktów w kryterium „doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji zamówienia, tj. kasjerów lotniczych”.  

UWAGA: załącznik nie podlega uzupełnieniu lub poprawieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy. 

Wskazany w ww. załączniku kasjer lub kasjerzy muszą być wpisani również do załącznika nr 4 

do SIWZ. 
……………….............................................................................................................  ...................................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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............................................ 

pieczęć wykonawcy        Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

WYKAZ USŁUG  

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy 

międzynarodowe dla Kancelarii Senatu, oświadczam/y, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 

składania ofert - a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - 

wykonałem/śmy/wykonuję/my co najmniej ……. usługi (umowy), dla różnych podmiotów, polegające na 

rezerwacji, sprzedaży i dostawie biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na trasach międzynarodowych, 

o wartości brutto nie mniejszej niż 800 tys. zł każda, na rzecz: 

 

Lp. 

 

Zamawiający na rzecz którego wykonawca 

rezerwował, sprzedawał 

i dostarczał bilety 

(nazwa i adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wartość brutto usług (umów) 

w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy 

biletów lotniczych na przewozy pasażerskie 

na trasach międzynarodowych 

 

 

 

 

Data realizacji usługi  

(okres) od: należy podać: 

- dzień/miesiąc/rok 

– do:  podać – 

dzień/miesiąc/ rok)  
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Do wykazu dołączam/my .................................. dokumenty (np. referencje) potwierdzające, że wykazane ww. usługi 

(umowy) zostały wykonane/są wykonywane  należycie. 
 

 

 

 

Miejscowość ..................................., dnia ................. ……………. r. 

 

 

 

 

 

…................................................................................. 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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   Załącznik nr 4 do SIWZ 

………………………….. 

pieczęć wykonawcy         

 

WYKAZ OSÓB - KASJERÓW   

 

Oświadczam/my, że niżej wymienione osoby, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia na 

rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu, posiadają 

uprawnienia i kwalifikacje wymagane przez zamawiającego, niezbędne do wykonania zamówienia, określone 

w ppkt 7.1.2.1. lit. c: 

 
 

Lp. 

 

Imię i nazwisko kasjera 

 

Kwalifikacje zawodowe, 

uprawnienia 

 

 

Doświadczenie – okres 

zatrudnienia „od dd/mm/rrrr do 

dd/mm/rrrr” 

 

Informacja o podstawie 

do dysponowania  

osobami 

(kasjerami)*/**  

 

1. 

  

 

 

   

 

2. 

  

 

 

  

 

3. 
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4. 

  

 

 

  

* Należy podać informację o podstawie do dysponowania wymienionymi osobami zatrudnionymi na podstawie umowie o pracę. Jeżeli 

wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, jest zobowiązany udowodnić zamawiającemu, iż 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. 

** W załączeniu zobowiązanie podmiotu 

 

………………………………………………………………………………………………………………..………… 
wymienić podmiot 

który udostępni do realizacji zamówienia osoby wskazane w poz.
1)

 ……………………………………… ww. tabeli
2)

 

1) Należy wpisać nr pozycji z tabeli. 2) Jeżeli nie dotyczy – należy skreślić, wpisać nie dotyczy, albo zaznaczyć w inny sposób. 

 

 

UWAGA: Należy do wykazu przepisać osobę lub osoby wpisane w załączniku do formularza oferty.  
 

 

 

Miejscowość.................................., dnia ................. …………. r.  

 

 

...................................................................................... 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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    Załącznik nr 5 do SIWZ 

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

pieczęć wykonawcy       

  

OŚWIADCZENIE 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy 

międzynarodowe dla Kancelarii Senatu, oświadczam/y, że dysponuję/emy/będę/ziemy dysponować: 

a) 24 h serwisem z dostępem do systemu rezerwacyjnego z następującym aktualnym numerem/ami 

telefonu/ów: ............................................................................................................................................. 

podstawa dysponowania: ……………………………………………………………...…….……….* 

b) punktem sprzedaży na terenie Warszawy (adres): 

........................................................................................................................................., czynnym od 

poniedziałku do piątku w godzinach: .......................................................................... (minimum 

w godzinach 8.00-16.00), numer faksu: ......................................................................., e-mail: 

......................................................................... oraz numerem telefonu do kontaktów  

z Zamawiającym: ..................................................................................................................................

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

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

podstawa do dysponowania: ……………………………………………………….……………........ * 

 

 

 

Miejscowość................................, dnia ................. ………………. r.  

 

 

.................................................................................... 
Pieczęć i podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do 

reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

* Podstawa do dysponowania - należy wpisać, np.: zawarta umowa z operatorem telefonii do korzystania z numeru, 

własność, najem, dzierżawa, użyczenie, itp.  
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA 

 

 

Do pozyskania ze strony internetowej zamawiającego www.senat.gov.pl w wersji edytowalnej 

Instrukcja wypełniania ww. dokumentu znajduje się również na stronie zamawiającego. 

 

http://www.senat.gov.pl/
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Załącznik nr 7 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa  

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-22/17 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

..................................................................................................................................................................................., 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego w trybie przetargu 

nieograniczonego, na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla 

Kancelarii Senatu, 

oświadczam/y, że: 

a) nie wydano wobec reprezentowanego przeze mnie ww. podmiotu prawomocnego wyroku sądu lub 

ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 

społeczne lub zdrowotne,* 

b) wydano w stosunku do ww. podmiotu wyrok lub decyzję administracyjną, z tym, że dołączam dokumenty 

potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami* lub 

dołączam wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności.* 

 

 

 
 

……………….............................................................................................................  ............................................................................................................................. ......................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 

 

 

 

 

 

 
* Zaznaczyć zgodnie ze stanem faktycznym, np. przekreślić albo napisać nie dotyczy. 
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Załącznik nr 8 do SIWZ 

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

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa  

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-22/17 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

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

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy 

międzynarodowe dla Kancelarii Senatu 

oświadczam/y, że nie orzeczono wobec reprezentowanego przeze mnie ww. podmiotu tytułem środka 

zapobiegawczego prawomocnego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

 

 

 
 

……………….............................................................................................................  ...................................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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Załącznik nr 9 do SIWZ 
................................... 

pieczęć Wykonawcy 

 
Kancelaria Senatu 

Komisja Przetargowa  

Biuro Prawne, Kadr i Organizacji 

ul. Wiejska 6/8 

00-902 Warszawa 
Nr sprawy: BPKO-350-22/17 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Ja/my niżej podpisany/ni: 

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

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

działający w imieniu i na rzecz: 

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

..............................................................................................................................................................................., 

składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzanego w trybie 

przetargu nieograniczonego, na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na trasy międzynarodowe 

dla Kancelarii Senatu, 

oświadczam/y, że: 

nie zalegam z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, z późn. zm.) 

 

 

 

 

 

 
 

……………….............................................................................................................  ...................................................................................................................................................... 

Miejscowość, data                      Pieczęć i podpis (podpisy) osoby/osób uprawnionej/ych  

        do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika 
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Wzór           Załącznik nr 10 do SIWZ  

 

UMOWA nr .............................. 201……   

 

zawarta …........ ..........................  r. w Warszawie, w wyniku zamówienia publicznego, przeprowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.), na rezerwację, sprzedaż i dostawę 

biletów lotniczych na trasy międzynarodowe dla Kancelarii Senatu, pomiędzy:  

1) Kancelarią Senatu z siedzibą przy ul. Wiejskiej 6/8, 00-902 Warszawa, NIP: 526-220-77-33, REGON: 

001393800, reprezentowaną przez: 

.............................................................- .........................................................................................................., 

zwaną dalej „Zamawiającym”, 

a 

2) ................................................................................................................ z siedzibą…………………….. 

w .................................................................................................................................................. wpisanym 

do ................................................................ prowadzonego przez .......................................................... pod 

nr ..................................................................., NIP: ....................................................................., REGON: 

...................................., reprezentowanym przez: 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

o następującej treści: 

 

§ 1. 

1. Przedmiotem umowy jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie 

na trasach międzynarodowych dla senatorów, pracowników Kancelarii Senatu, osób delegowanych 

przez Kancelarię Senatu oraz innych osób niebędących pracownikami towarzyszących delegacjom na 

wyjazdach zagranicznych, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia z załącznikami z ……............................. 2017 r., zwanej dalej „specyfikacją”, stanowiącej 

załącznik nr 1 do  umowy i w ofercie Wykonawcy z ............................ r., zwanym dalej „ofertą”, 

stanowiącą załącznik nr 2 do umowy.  

2. W skład tras międzynarodowych, o których mowa w ust. 1, wchodzą również krajowe odcinki 

określone w bilecie podróży międzynarodowej, obejmujące – w obie strony – trasę z dowolnego 
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krajowego portu lotniczego do międzynarodowego portu lotniczego, który jest początkiem podróży 

międzynarodowej. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wyszukiwania najkorzystniejszych połączeń, dokonywania 

rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych, o których mowa w ust. 1, zgodnie ze zleceniem złożonym 

przez Zamawiającego, oraz dostarczenia ich w sposób uzgodniony z Zamawiającym do siedziby 

Zamawiającego, lub do innego miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązuje 

się do zachowania najwyższej staranności przy wykonywaniu przedmiotu umowy. 

4. Przeloty powinny być realizowane przez przewoźników zrzeszonych w IATA, a na życzenie 

Kancelarii Senatu przez innych przewoźników lotniczych - nie zrzeszonych w IATA. Wykonawca 

zapewni najkorzystniejsze logistycznie i finansowo połączenia, zarówno w odniesieniu do konkretnych 

tras, jak i linii lotniczych, sprawne działanie przy dokonywaniu rezerwacji i sprzedaży biletów, jak 

również przy dokonywaniu zmian w tym zakresie.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletu przy dokonanych 

wcześniej rezerwacjach,  

b) bezzwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich zmianach dotyczących 

zarezerwowanej podróży oraz ich konsekwencjach i w razie potrzeby zobowiązany jest do 

przedstawienia nowej oferty, 

c) do reprezentowania Zamawiającego w sprawach odwołań i reklamacji składanych do linii 

lotniczych, w tym reklamacji dot. przewoźników, wynikających z rezerwacji i zakupu biletów 

dokonywanych u Wykonawcy,  

d) przekazywania biletów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej lub faksu w terminie 

nie dłuższym niż 1 godzina od momentu otrzymania od Zamawiającego zlecenia zakupu biletu.  

 

§ 2. 

Umowa zostaje zawarta od ….................................. r., na 24 miesiące, albo do wyczerpania kwoty 

przeznaczonej na realizację umowy, o której mowa w § 8 ust. 3 umowy.   

 

§ 3. 

1. Wykonawca będzie stosował wynegocjowane przez Zamawiającego, w ramach bezpośrednich umów 

z wybranymi liniami lotniczymi, specjalne stawki i taryfy trasowe "corporate rate" oraz dodatkowe 

przywileje (upgrade do wyższej klasy, pula biletów bezpłatnych, premie, bonusy i rabaty) 

- z uwzględnieniem najkorzystniejszych dla Zamawiającego cen biletów.  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dokonywania zmian trasy, dat i nazwiska osoby 

podróżującej, przydzielania konkretnego miejsca w samolocie, zgodnie z przepisami taryfowymi 

IATA, oraz do wystawiania biletów i dostarczenia najpóźniej w przeddzień wylotu, chyba że 

Zamawiający określi inny dzień wystawienia biletu i dostarczenia biletu lub przepisy IATA stanowią 

inaczej. W przypadku dokonywania przez Kancelarię Senatu zwrotu wcześniej zakupionego biletu 

Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu pełnej kwoty zwrotu, zgodnie 

z przepisami taryfowymi IATA, bez pobierania dodatkowych opłat. Wykonawca zobowiązuje się do 

dokonania zwrotu na rachunek bankowy Zamawiającego, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty 

wystawienia przez Wykonawcę faktury korygującej. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu biletu 

i wystawienia faktury korygującej w dniu otrzymania zlecenia od Zamawiającego dotyczącego zwrotu 

zakupionego wcześniej biletu. 

3. Nie stosuje się ust. 2 w przypadku żądania przez Zamawiającego zakupu biletów u przewoźnika 

lotniczego niezrzeszonego w IATA. Obowiązują wówczas uregulowania wewnętrzne stosowane przez 

tego przewoźnika. 

 

§ 4. 

1. Wykonawca wyznaczy do obsługi Zamawiającego w swoim punkcie sprzedaży na terenie Warszawy, 

(czynnym od poniedziałku do piątku, w godzinach minimum 8.00-16.00), co najmniej …… kasjerów 

lotniczych, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje 

oraz doświadczenie, tj. ukończyli kursy taryfowe, rezerwacyjne i wystawiania biletów oraz posiadają 

co najmniej ……. -letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na 

trasach międzynarodowych. Kasjerzy lotniczy będą w pierwszej kolejności realizowali zlecenia 

Zamawiającego. Wykonawca podał bezpośredni kontakt do ww. pracowników (kasjerów lotniczych), 

tj. numer faksu: ……………………...............……….….. adres e-mail: .......................................... oraz 

numer telefonu: ………………………………………………………………………………………....   

2. Wykonawca zapewni 24 h serwis umożliwiający rezerwację biletów poprzez podanie aktualnego 

numeru telefonu, tj.: ............................................... Wykonawca, zapewni również możliwość 

dostarczenia biletów w godzinach wykraczających poza czas pracy kasjerów lotniczych obsługujących 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 1, w sposób uzgodniony z Zamawiającym: przesyłając bilety 

drogą elektroniczną, lub zapewniając usługę kurierską. Koszty dostarczenia dokumentów ponosi 

Wykonawca. 

3. Zmiana punktu sprzedaży oraz numerów telefonów, faksów i e-maili, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, 

nie stanowią zmian warunków umowy. 
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4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów, które nie mogą zostać przekazane za 

pośrednictwem poczty elektronicznej (np.: biletów starego typu tzw. papierowych oraz faktur) do 

siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Wiejskiej 6/8. Koszty dostarczenia dokumentów 

ponosi Wykonawca.  

5. W celu zapewnienia ciągłości obsługi Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia 

zastępstwa kasjera lub kasjerów lotniczych, o których mowa w ust. 1, innym/innymi kasjerem/ami 

lotniczym/i spełniającymi wymagania, o których mowa w ust. 1.  

6. Kancelaria Senatu zastrzega sobie prawo żądania zmiany kasjera lub kasjerów lotniczych. Wykonawca 

może zmienić zgłoszonych kasjerów/kasjera za zgodą Zamawiającego. Nowy/i kasjer lub kasjerzy 

muszą spełniać warunki, o których mowa w ust. 1. Zmiana kasjera lub kasjerów nie stanowi zmiany 

warunków umowy.  

7. Wykonawca, po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem świadczenia usługi, przedstawi 

Zamawiającemu listę osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w liczbie co najmniej 

określonej w ust. 1. Wykonawca, będzie zobowiązany przez okres trwania umowy stosować się do 

ww. zobowiązania zatrudnienia wskazanej liczy osób na podstawie umowy o pracę. W celu 

weryfikacji ww. zobowiązania, Wykonawca będzie składał na każde żądanie Zamawiającego,                         

w terminie 2 dni roboczych, oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób na podstawie umowy o pracę 

i udzieli stosownych wyjaśnień w powyższej kwestii. Uchylanie się Wykonawcy od złożenia 

oświadczenia w ww. kwestii będzie traktowane jako nienależyte wykonanie umowy, co skutkować 

będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 5. 

8. Brak listy lub oświadczenia, o których mowa w ust. 7 lub niezgodność danych w niej zawartych                             

z wymaganiami Zamawiającego, będą traktowane również jako nienależyte wykonanie umowy, co 

skutkować będzie naliczeniem kary umownej w wysokości określonej w § 10 ust. 1 pkt 5.  

 

§ 5. 

W przypadku przystąpienia Zamawiającego do programu Miles & More bądź innych programów 

lojalnościowych, Wykonawca jest zobowiązany do rejestrowania numeru kart służbowych senatorów 

i pracowników Kancelarii Senatu należących do ww. programu (w momencie zakupu biletu). 

 

§ 6. 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania rezerwacji przez Wykonawcę biletu pasażerskiego 

na przewóz lotniczy, po przedłożeniu wariantów przynajmniej trzech alternatywnych połączeń 

lotniczych na wybranym kierunku, z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny biletu, promocji, 

długości trasy, czasu podróży. Wykonawca dokonując rezerwacji, poda trasę przelotu, klasę, taryfę, 
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kod taryfy, cenę biletu wg taryfy przewoźnika, zastosowany rabat, opłaty dodatkowe, np. lotniskowe, 

paliwowe, itp., opłatę transakcyjną oraz cenę końcową biletu.  

2. Podstawą do sprzedaży biletów lotniczych jest złożenie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną 

zamówienia przez upoważnionych pracowników Zamawiającego. 

3. Zamawiający przekaże Wykonawcy pisemne upoważnienia dla pracowników uprawnionych do 

podpisywania zamówień, o których mowa w ust. 2.  

 

§ 7. 

W razie stwierdzenia przez Zamawiającego możliwości zakupu biletu tańszego o co najmniej 5% od 

biletu proponowanego przez Wykonawcę, Wykonawca jest obowiązany – na żądanie Zamawiającego - 

do wystawienia tańszego biletu. 

 

§ 8. 

1. Rabat, którego Wykonawca udziela Zamawiającemu przy zakupie każdego biletu, naliczany jest od 

taryfy przewoźnika i wynosi: ...........................%. Wysokość udzielonego rabatu będzie stała przez 

okres obowiązywania umowy. Cena brutto opłaty transakcyjnej ponoszona przez Zamawiającego za 

wystawienie każdego biletu wynosi brutto: ................................................ zł, w tym stawka podatku 

VAT w wysokości: ...................%, zgodnie z ofertą Wykonawcy z ............................... 201….. r. 

Opłata transakcyjna obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym 

w szczególności: koszt rezerwacji, wystawienia i dostawy Zamawiającemu biletu lotniczego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do uiszczania ceny każdorazowo zakupionych biletów lotniczych na 

podstawie przedłożonej faktury. Cena biletu lotniczego jest ceną wynikającą z taryfy przewoźnika, 

pomniejszoną o rabat udzielony przez Wykonawcę Zamawiającemu, o którym mowa w ust. 1, 

z uwzględnieniem zaoferowanej ceny brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie każdego biletu, 

o której mowa w ust. 1, oraz z uwzględnieniem niezbędnych podatków i opłat, w tym opłat 

lotniskowych, paliwowych, bagażowych itp. Cena biletu uwzględnia również naliczane 

Zamawiającemu przez poszczególne linie lotnicze premie, bonusy i rabaty, o których mowa w § 3 

ust. 1. 

3. Nieprzekraczalna wartość umowy wynosi brutto:  3 200 000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście 

tysięcy złotych). Wyczerpanie środków przewidzianych przez Zamawiającego na realizację niniejszej 

umowy spowoduje jej wcześniejsze rozwiązanie z dniem pisemnego poinformowania Wykonawcy 

przez Zamawiającego o zaistnieniu wskazanej okoliczności, z zastrzeżeniem ust. 7.  

4. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywiście zrealizowanych usług objętych przedmiotem 

umowy, w okresie jej obowiązywania, może być mniejsza od kwoty określonej w ust. 3. W związku 
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z niewykorzystaniem w całości kwoty, o której mowa w ust. 3, Wykonawcy nie przysługuje 

jakiekolwiek roszczenie do Zamawiającego.  

5. Realizacja umowy w kolejnych latach będzie uzależniona od posiadania przez Zamawiającego 

środków na jej sfinansowanie. W przypadku braku środków finansowych na realizację umowy, 

umowa zostanie rozwiązana w drodze jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego. 

6. Wykonawca umożliwi wgląd w rachunkowość dotyczącą biletów zakupionych przez Zamawiającego.  

7.  Zamawiający przewiduje możliwości zmiany nieprzekraczalnej wartości umowy, o której mowa w 

ust. 3, jeżeli łączna wartość zmian, jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 i jest mniejsza niż 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w ust. 3 

umowy.  

 

§ 9. 

1. Należność Wykonawcy z tytułu zrealizowania zamówienia rozliczana będzie każdorazowo po 

wykonaniu usługi, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę i po potwierdzeniu 

prawidłowego wykonania zamówienia przez Zamawiającego.   

2. Faktura, poza wymogami księgowymi, powinna zawierać: 

1) nazwisko pasażera, 

2) trasę przelotu, 

3) datę rozpoczęcia i zakończenia podróży, 

4) taryfę, w której została dokonana rezerwacja, 

5) cenę biletu, wg taryfy przewoźnika, 

6) zastosowany rabat (bonifikata), 

7) opłatę transakcyjną,  

8) opłaty dodatkowe, np. opłaty lotniskowe, paliwowe, bagażowe itp., 

9) cenę końcową. 

3. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należności przelewem na rachunek bankowy wskazany 

przez Wykonawcę w fakturze, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia prawidłowo 

wystawionej faktury. Faktura winna być doręczona na adres: Kancelaria Senatu, ul. Wiejska 6/8, 

00-902 Warszawa. W przypadku faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę niezgodnie z 

obowiązującymi przepisami lub zapisami umowy, jej zapłata zostanie wstrzymana do czasu 

otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej (prawidłowo wystawionej).  

4. Za datę zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku w banku prowadzącym rachunek 

Zamawiającego. 
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5. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania miesięcznego raportu zawierającego: nazwiska i imiona 

osób podróżujących, daty podróży, trasy podróży, linie lotnicze oraz numery wystawionych biletów 

i ich ceny z uwzględnieniem taryfy przewoźnika i wszystkich pozostałych składników ceny biletu 

oraz przekazania go Zamawiającemu do 7-go dnia następnego miesiąca.  

6. W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień 

opóźnienia. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wysokościach i z następujących 

tytułów: 

1) w przypadku niezrealizowania złożonego zamówienia, o którym mowa w § 6 ust. 2, 

w wysokości 0,1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust 3,  

2) w przypadku stwierdzenia i udokumentowania przez Zamawiającego, iż mimo możliwości 

zakupienia biletu tańszego Wykonawca sprzedał bilet droższy o co najmniej 5% - w wysokości 

50% wartości brutto każdego drożej sprzedanego biletu, 

3) w przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 1% wartości brutto umowy, o której mowa w § 8 ust 3, 

4) w przypadku niemożności odbycia podróży z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów, w 

tym kosztów zakupu biletów,  

5) w przypadku braku listy lub oświadczenia, o której mowa w § 4 ust. 8, niezgodności danych w niej 

zawartych z wymaganiami Zamawiającego, uchylania się Wykonawcy od złożenia oświadczenia 

na każde żądanie Zamawiającego o liczbie kasjerów lotniczych zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, Wykonawca zapłaci karę umowna w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 8 ust. 3, za każdy dzień opóźnienia w złożeniu prawidłowej listy lub 

oświadczenia, 

6) w przypadku umyślnego lub nieumyślnego wprowadzenia Zamawiającego w błąd, podaniu 

nieprawidłowych informacji lub zaniechania działań wynikających z zapisów niniejszej umowy 

skutkujących stratą finansową dla Zamawiającego lub koniecznością zmiany rezerwacji na mniej 

dogodną, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów. 

7) W przypadku nienależytego wykonania obsługi Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) za każdy stwierdzony 

przypadek nienależytego wykonania umowy. Przez nienależyte wykonanie obsługi Strony 
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rozumieją zaistnienie sytuacji po stronie Wykonawcy obejmującej jego działania lub zaniechania, 

powodującej wykonanie obowiązków Wykonawcy wynikających z umowy w sposób nienależyty, 

w szczególności w zakresie terminowości, sposobu, jakości świadczonych usług oraz zasad 

współpracy z Zamawiającym.   

2. Kary umowne płatne będą w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcę 

wezwania do ich zapłaty, przy czym strony zgodnie oświadczają, że Zamawiający ma prawo potrącenia 

wszelkich kar umownych z każdej należnej do zapłaty faktury Wykonawcy i z zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy.   

3. Niezależnie od uprawnień przewidzianych w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia 

odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.  

4. Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub 

odstąpienia od niej. 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania faktu zawarcia i wykonania niniejszej umowy, 

jak również do niewykorzystywania nazw: „Senat” i „Kancelaria Senatu” w jakiejkolwiek publicznej 

akcji: reklamowej, promocyjnej czy referencyjnej. 

2. Nieprzestrzeganie przez Wykonawcę postanowienia, o którym mowa w ust. 1, w czasie trwania 

umowy, będzie traktowane przez Zamawiającego jako nienależyte wykonanie umowy uprawniające 

do odstąpienia od umowy, w terminie miesiąca od uzyskania informacji o naruszeniu zakazu. 

3. W przypadku stwierdzenia naruszenia, o którym mowa w ust. 2, Kancelaria Senatu ma prawo żądania 

zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości 0,1 % wartości umowy, o której mowa 

w § 8 ust 3, za każdy stwierdzony przypadek.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w których posiadanie 

wejdzie w trakcie realizacji umowy oraz do przeszkolenia osób w zakresie wymogów związanych 

z zachowaniem tajemnicy co do spraw, o których mogą powziąć wiadomość w trakcie wykonywania 

obowiązków wynikających z realizacji zawartej umowy.  

5. Wykonawca odbierze podpisane odpowiednie zobowiązanie od osób biorących udział w realizacji 

umowy, co do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w posiadanie których osoby te wejdą 

w trakcie realizacji umowy. Jednocześnie Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialność za ich 

przestrzeganie, przez te osoby. 
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§ 12. 

1. W przypadku powtarzającego się naruszenia postanowień umowy (np. niezrealizowanie złożonego 

zamówienia, dokonania sprzedaży droższego biletu), Zamawiający może rozwiązać umowę za 

wypowiedzeniem.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, rozwiązanie umowy następuje z upływem następnego miesiąca 

po miesiącu, w którym Zamawiający zawiadomił o skorzystaniu z prawa rozwiązania umowy.  

3. Przez powtarzające się naruszenie postanowień umowy strony rozumieją co najmniej dwukrotne 

naruszenie postanowień umowy w ciągu miesiąca, lub co najmniej trzykrotne naruszenie w ciągu 

trzech kolejnych miesięcy.  

4. Zamawiający może rozwiązać umowę bez zachowania terminu wypowiedzenia w wypadku 

niewykonywania bądź niewłaściwego wykonywania usług objętych niniejszą umową.  

 

§ 13. 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% wartości umowy 

brutto określonej w § 8 ust. 3 niniejszej umowy ….............................................................................. zł 

     (słownie: ....................................................................................................................................................) 

     w formie:  ................................................................................................................................................... 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 30 dni od 

dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

3. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.  

 

§ 14. 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz stosowne przepisy dotyczące udzielania 

zamówień publicznych. 

2. Nie jest dopuszczalne przenoszenie praw wynikających w niniejszej umowy, w tym wierzytelności, 

bez zgody drugiej strony wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.  

 

§ 15. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia w terminie od dnia opublikowania przepisów, z których 

wynikają zmiany, o których mowa w ust. 2, do 30 dnia od daty ich wejścia w życie. Wniosek powinien 

zawierać: 

a) propozycję zmiany wynagrodzenia, 

b) uzasadnienie zmiany w tym, w szczególności: 

 zasady kalkulacji kosztów oraz założenia co do wysokości dotychczasowych i przyszłych 

kosztów wykonania umowy,  

 wskazanie wpływu zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 na wysokość kosztów 

wykonania umowy, 

 szczegółową kalkulację proponowanej zmiany wynagrodzenia. 

c) dokumenty niezbędne do oceny przez Zamawiającego, czy zmiany, o których mowa w ust. 2 

mają lub będą miały wpływ na koszty wykonywania umowy oraz w jakim stopniu zmiany tych 

kosztów uzasadniają zmianę wysokości wynagrodzenia. 

4. W terminie 1-go miesiąca od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający może 

zwrócić się do Wykonawcy o jego uzupełnienie.  

 

§ 16. 

Wszelkie kwestie sporne mogące wyniknąć ze stosunku objętego niniejszą umową strony będą się 

starały załatwić polubownie, a w przypadku niemożności porozumienia, poddadzą spór pod 

rozstrzygnięcie sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 17. 

Integralną część umowy stanowią: 

- nr 1 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia z ......................................................2017 r.; 

- nr 2 - oferta Wykonawcy z  ........................................................................................................... r. 
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§ 18. 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

  ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


