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AKADEMIA MUZYCZNA IMIENIA FELIKSA
NOWOWIEJSKIEGO w BYDG OSZCZY

ul. Slowackiego ; 85-008 Bydgoszcz

SPE CYFIKACJA ISTOTNYCH
WARUNKOW ZAVT6WIENIA

w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego o wartoSci szacunkowej
zam 6w i eni a ni e pr zekr aczaj qc ej w y r ahonq w zloty ch r6wnowarto S c i kwoty

135.000 euro, w trybie przetargunieograniczonego na:

Zakup bilet6w lotniczych w 2016 roku

ZATWIERDZAM

M
mgr lr{arck Czerthi

Bydgoszcz 21.04.201 6 r.



Rozdzial I. Nazrva oraz adres Zamawiaj4cego

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy ul. Juliusza
Slowackie go 7 ; 85 -008 By dgoszcz

Telefon: (52) 321 06 87
Faks: (52)32123 50
Strona internetow a Zamaw iajqc e go www. arnuz. blrd go s zc z. p I
Godziny pracy Zamawiaj4cego: od poniedzialku do pi4tku w godzinach7.30 - 15.00.

RozdziaN II. Tryb udzielenia zam6wienia

1. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej
,,IJstaw4", oraz na podstawie przepis6w wykonawczych wydanych na jej
podstawie.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsz4 Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w
Zam6wienia, zwan| dalej ,,SIWZ", maj| zastosowanie przepisy ww. ustawy.

Rozdzial III. Przedmiot, termin i miejsce realizacji zam6wienia

1. Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie ustrug w zakresie rezerwacji,
sprzeda?y i dostarczenia bilet6w lotniczych na trasie krajowych
i zagranicznych, na potrzeby sluzbowych wyjazd6w pedagog6w i student6w
Zam6wienie dotyczy bilet6w w klasie ekonomicznej. Zamawiaj4cy przewiduje
zakup bilet6w naprzelot na trasie:

o \[ dniu 10.08.2016r. Berlin Tegel-ORD Chicago przelot40 os6b,
o \i[ dniu 18.08.2016r. ORD Chicago Nowy Jork przelot 40 os6b
o W dniu 23.08.2016 wylot z Nowego Jorku do Berlina Tegel, 40 os6b

KuZda osoba bEdzie posiadala bagaL podrgczny ibagaL dopuszczalny dla danej
linii lotniczej.

2. W ramach Swiadczenia uslug rezerwacji i sprzeda|y bilet6w lotniczych
Wykonawca zobowiqzany bgdzie do:

1) Wyszukiwania optymalnego potqczenia pod wzglgdem aeny oraz czasrrtrwania
podr62y przelotu rta zamawianej trasie z szczeg6Lowo opisanym planem
podr62y oraz wszystkimi warunkami przelotu celem umoZliwienia
Zamaw iaj4cemu wyb oru naj korzystniej sze go.

2) Przekazania Zamawiaj4cemu potwierdzenia rezerwacji zawieraj1cej ostateczn4
datg wykupu biletu oraz cen7 w terminie 1 godziny od zgloszenia.
Wykonawca bgdzie informowa\ Zamawiaj4cego o zbliaaj1cych sig terminach
wykupu bilet6w orazmolliwoSci wykupienia biletu w nihszej cenie.
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Wystawienie i przekazanie zamawiaj?cemu bilet6w lotniczych
w terminie do 1 godziny od zlohenia dyspozycj i przez zamawiajEcego.
wystawione bilety lotnicze bpda zawierary wszelkie informacje
o warunkach podr62y oraz ceny za uslugg i bgd4 tozsame z przekazanl
rezerwacjq, zawyjqtkiem sytuacji, gdy cena zabilet w trakcie o"r.ki*unia na
wystawienie ulegnie zmianie na niAszq, tj. korzystniejszq dla Zamawiaj4cego.
zamawiajqcy dopuszcza mozliwos6 d,ostarczania bilet6w w wersji
elektronicznej na wskazane adresy emailowe. Wykonawca dostar czy bilet
elektroniczny w terminie I godziny od, zlohenia zam6wienia (po wyborzl przez
ZanawiqAcego wariantu przelotu, w trybie okreslonym w pkt.l).
Wykonawca wskaze Zamawiajqcemu osoby odpowiedzialne za realizacjg
zam6wienia, minimum dwie osoby. zamowienia dokonywane bgd4
telefonicznie, mailem lub faksem- zgodnie z wyborem zamawiaj4cego.

3 .. Zamowienie bgdzie realizowane j ednor azow o.

znak sprawy postgpowan ia nadany przez zamawiaj4cego : zp - | lpN I 20 | 6 .

Nazwa i kod okreSlony wedlug Wsp6lnego Slownika zamowieh (CpV) dla
niniej szego przedmiotu zam6wienia:

60400000-2 Uslugi transportu lotniczego
63512000- 1 Uslugi sprzeda?y bilet6w podr6znych i pakiet6w wycieczkowych
63 5 1 6000-9 Uslugi zarzqdzania podrolq

Rozdzial IV. Opis czgsci zam6wienia, jeZeli Zamawiaj4cy dopuszcz skladanie
ofert czgSciowych

Zamawialqcy nie dopuszcza sktradania ofert czgsciowych.

Rozdzial V. Warunki udzialu w postgpowaniu oraz opis sposobu dokonywania
oceny spelniania tych warunk6w

1. O udzielenie zamowienia mog4 ubiegai sig Wykonawcy, kt6rzy spelniaj4 warunki
okreSlone w art. 22 ust. 1 Ustawy dotyczqce:
1) posiadania uprawnieri do wykonywania okreslonej dzialalnoSci lub czynnoSci,

iezeli przepisy prawanakLadajq obowi4zek ich posiadania- Zamawiqqcy nie

opisuje, nie wyznacza szczeg6lowego warunku w tym zakresie;

3)

4)

5)

8 .
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2) posiadaniawiedzy i doswiadczenia- zamawiajqcy nie opisuje, nie
wyznacza szczeg6Lowego warunku w tym zal<resie;

3 ) dysponowania odpowiednim potencj alem techniczny m oraz osobami
zdolnymi do wykonaniazam6wienia -zamawiajEcy nie opisuje, nie
wyznacza szczeg6lowego warunku w tym zakresie;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiasqcy nie opisuje, nie
wyznacza szczeg6lowego warunku w tym zakresie.

W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia
warunki okreSlone w ust. I pkt. l-4 musz? zosta1 spelnione l4cznie przez
wszystkich Wykonawc6w.
Zamawiaj4cy oceni, czy Wykonawca spelnia warunki udziaLu w postgpowaniu,
o kt6rych mowa w pkt. 1 niniejszego Rozdzialu, na podstawie zloaonego wraz
z ofertq oSwiadczenia o spelnieniu warunk6w tdzialu w postgpowaniu, o ktOryto
mowa w pkt. I Ptozdzialu VI SIWZ. Ocena spetniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu nast4pi w formule ,,spelnia", ,,nie spetnia,,.
z postgpowania o udzielenie zam6wienia wyklucza sig wykonawc6w
spetniaj4cych kt6r4kolwiek z przeslanek okreslonych w art. 24 ust. 1 ustawy, art.
24 ust.2 pkt 5 ustawy, art.24b ust. 3 ustawy:

l) Zamawiajqcy oceni, czy Wykonawca nie podlegawykltczeniu z postgpowania
z powodu spelniania przeslanek okreslonych w art. 24 ust. I ustawy
odpowiednio na podstawie zhohonych wraz z ofert4 dokument6w Lqdanych
ptzez Zamawiaj4cego zgodnie z $ 3 ust. I pkt I-7 rozporzqdzeniaPrezesa Rady
Ministr6w z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajow dokument6w, jakich
mohe 24da( zamawiajqcy od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty
mog? byi skladane (Dz. u. poz. 23r) zwanego dalej ,,rozporzqdzeniem",
potwierdzajqcych brak podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia.

2) Zamawiaj1cy oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postgpowania
z powodu spelniania przeslanek okreSlonych w art. 24lst.2 pkt 5 ustawy i art.
24b ust. 3 ustawy odpowiednio na podstawie zLoaonych wraz z ofert4
dokument6w, oSwiadczen lub informacji, o kt6rych mowa w pkt. 2 Ptozdzialu

VI
slwz, potwierdzaj4cych brak podstaw do wykluczenia z postgpowania
o udzielenie zam6wienia.

3) Wymagane dokumenty, oSwiadczenia, informacje zostaly szczegolowo opisane
w pkt. 2Rozdzialu VI SIWZ.

Rozdzial VI. Wykaz oSwiadczeri lub dokument6w, jakie maj4 dostarczyd
Wykonawcy w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu
w postgpowaniu.

l. W celu potwierdzenia spelniania przez Wykonawcg warunk6w vdzialu
w postgpowaniu o udzielenie zamSwienia, o kt6rych mowa w art. 22 ust. 1

4 .
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ustawy, ZamawiajEcy Zqda zlohenia wraz z ofert4 oSwiadczenia o spelnieniu
warunk6w udzialu w postgpowaniu zgodnie z art. 44 ustawy - w zaLqczniku druk
do ewentualnego wykorzystania (zaL1cznik nr 3 do SIWZ) - oryginal lub kopia
(odpis) poswiadczona(-y) notarialnie. oryginat oswiadczenia musi byd
podpisany przez Wykonawcg.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postgpowania o udzielenie
zam6wienia Wykonawcy w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I
ustawy, art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy oraz art. 24b ust.3 ustawy, zamawiqqcy zqda
zlolenia w r az z o fert4 nast gpuj 4cych dokument6w :

a) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postgpowania o udzielenie zam6wieniaptblicznego, w okolicznoSciach, o
kt6rych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy - w zaLqczniku druk do ewentualnego
wykorzystania (zalqcznik nr 4 do SIWZ) - oryginal lub kopia dokumentu
poSwiadczona za zgodnoSd z oryginalem przez Wykonawcg;

b) aktualnego odpisu z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji
i informacji o dzialalnosci gospodarczej, jeheli odrgbne przepisy wymagaj?
wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o afi. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawionego nie
wczeSniej niz 6 miesigc)' przed uplywem terminu skladania ofert - oryginal
lub kopia dokumentu poswiadczona za zgodnos6 z oryginalem przez
Wykonawcg;

c) listy podmiot6w nalelEcych do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa
w art. 24 lust. 2 pkt 5 ustawy albo informacji o tym, Le nie nale|y do grupy
kapitalowej zgodnie z aft. 26 ust. 2d ustawy - w zalqczniku druk do
ewentualnego wykorzystania (zal}cznik nr 5 do SIwz) - oryginal lub
kopia (odpis) poSwiadczona(-y) notarialnie. Oryginal oSwiadczenia
w odpowiednim, przedmiotowym zakresie albo oryginal listy
podmiot6w naleZ4cych do tej samej grupy kapitalowej musi by6
podpisany pyzez wykonawca. w przypadku oferfy zloizonej przez
Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o zam6wienie, wymagane jest
zloLenie oddzielnego oSwiadczenia lub lisfy podmiot6w.

JeZeIi Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument6w, o kt6rych mowa w pkt. 2 lit. b
niniejszego F.ozdzialu, sklada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w kt6rym ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, potwierdzajqce
odpowiednio, 2e nie otwarto jego likwidacji ani nie ogloszono upadtroSci. Ww.
dokument lub dokumenty powinny by1 wystawione nie wczesniej niL
6 rniestggy przed uplywem terminu skladania ofert.
Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w kt6rym Wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w, o kt6rych
mowa w pkt.3 niniejszego Rozdzialu, zastgpvle sig je dokumentem
zawierul1cym oSwiadczenie, w kt6rym okresla sig takZe osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, zLoilone przed wlaSciwym organem s4dowym,
administracyjnym albo organem samorzqdu zawodowego lub gospodarczego

a
J .

4 .
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odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w kt6rym Wykonawca
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4
nini ej sze g o Rozdzialu sto suj e s i g o dp owiedni o.

Dokumenty, o kt6rych mowa w pkt. 3-4 niniejszego Rozdzialu, Wykonawca sklada
w oryginale lub kopii dokumentu poSwiadczonej za zgodnoil( z oryginalem przez
Wykonawcg.
Dokumenty sporzqdzone w iEzyku obcym wykonawca sklada wraz
z tltmaczeniem na jEzyk polski w formie oryginalu lub kopii poSwiadcz onej za
zgodnoS6 z oryginahem przez Wykonawcg.

5. Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na zlohenie wymaganych dokument6w w innym
jEzyku niL jEzyk polski bez stosownego tlum aczenia.

6. Dokumenty (w tym oSwiadczenia) sporz1dzone w jgzyku obcym s4 skladane
wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski - oryginal tlumaczenia lub kopia
tlumaczenia poSwiadczona za zgodnoSd z oryginalem przez Wykonawca.

7. W przypadku Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia,
kopie dokument6w dotyczqcych Wykonawcy sg poSwiadczane za zgodnoSd
z ory ginalem przez Wykonawcg.

Kahdy z Wykonawc6w poSwiadcza za zgodnoil( z oryginatrem vryl4cznie te
dokumenty, kt6re dotyczq tego wykonawcy lub przez pelnomocnika, gdy
Wykonawcy wsp6lnie ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia ustanowi4
petrnomocnika do reprezentowania ich w przedmiotowym postgpowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego, na podstawie art.23 ustawy.

Rozdzial VII. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca przygotowuje i przedstawia ofertg zgodnie z opisem okreslonym
w SIWZ.
TreS6 oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
Ofertg naIe?y zloLyc, pod rygorem niewaznoSci, w formie pisemnej.
wykonawca ma prawo zloLy(, tylko jedn4 ofertg. oferty wykonawcy, kt6ry
zloLy wigcej ni? jednq ofefig, lub zlozy ofertg(-y) zawieral4c4(-e) prop ozycje
wariantowe, zostanq na podstawie art. 89 ust. I pkt I ustawy uznafle za
niezgodne zustawq i odrzucone.

5. Postgpowanie o udzielenie zam6wienia prowadzi sig w jgzyku polskim.
Zamawiajqcy nie wyraAa zgody na zlohenie oferty, oSwiadczeri i innych
dokument6w w innym jgzyku niL jgzyk polski, bez tlumaczenia na jgzyk polski
w oryginale lub kopii poSwiadczonej za zgodnoSi z oryginalem przez
Wykonaw cQ, z rrw zgl gdnieni em zap i s 6w RozdziaLt VI S I WZ.

6. Dopuszcza sig uzywanie w oSwiadczeniach, ofercie oraz innych dokumentach
okre6leri obcojgzycznych w zakresie okreslonym w art. 11 ustawy z dnia
7 pafidziernika 1999 r. o jgzyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z poLn. zm).

7. Zamawiaj4cy dopuszcza, aby Wykonawca sporz4dzil ofertq wraz z zahqcznikami
na wlasnych formularzach pod warunkiem, 2e ich treS6 odpowiadad bEdzie

2.
3 .
4 .
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warunkom okreslonym przez Zamawiqqcego w SIWZ oraz warunkom
okreSlonym w ustawie orazw aktach wykonawczych wydanych na jej podstawie.
Formularz ofertowy ,,OFERTA" - zalqcznik nr 2 do SIWZ musi bye ilozony
w oryginale i podpisany przez Wykonawca.
Niezaleznie, czy Wykonawca sklada ofertg i zal4czniki do oferty na wlasnym
formularzu (formularzach) lub nie wypelnil formularza (formularzy) w pelnym
zakresie albo sklada ofertg na formularzu (formularzach) Zamawiaj4cego - co
jest zalecane albo sklada ofertg w innej formie, podpisana przez wykonawca
oferta (oryginal) musi zawieraC, co najmniej:

a) imig i nazwisko i/lub nazwQ (firmg) wykonawcy/wykonawc6w
wystgpuj 4cych wsp6lnie,

b) adres Wykonawcy/Wykonawc6w,
c) opis przedmiotu zam6wienia i warunk6w jego realizacji zgodnie

z przedmiotem zam6wienia i warunkami realizacji okreslonymi w
niniejszej SIWZ albo:

o odwolanie sig do przedmiotu zam6wienia i warunk6w niniejszej
SIWZ w formie oSwiadczenia (oSwiadczef) o spelnieniu wymagari
dotycz4cych przedmiott zamowienia i warunk6w jego realizacji albo

. co najmniej oswiadczenie wykonawcy, Le tres6 oferty jest zgodna
ztreici4 SIWZ,

(zamawiajqcy nie wymaga sktradania oswiadczenia dotyczEcego ww.
zakresu na odrgbnym dokumencie),
orazpozostale informacje i dokumenty wymagane w SIWZ;

d) termin wykonania zamowienia, np. poprzez akceptacjg terminu wykonania
przedmiotu zam6wienia okreSlonego w Rozdziale III SIWZ,

e) okres i warunki gwarancji na prawidlowe dzialanie dostarczonego
przedmiotu zam6wienia, np. poprzez akceptacjg okresu i warunk6w
gwarancji okreSlonych w SIWZ,
warunki platnoSci za realizowanie zam6wienia, np. poprzez akceptacjg
warunk6w platno S ci za zr ealizowani e przedmiot u zam6w ienia okre S I onych
w SIWZ,
zal4czone oSwiadczenia Wykonawcy i dokumenty opisane w Rozdziale VI
SIWZ,
stosowny dokument, np. pelnomocnictwo (upowaznienie) Qezeli doty czy),
wskazanie przez wykonawca czEsci zam6wienia, kt6rej wykonanie
powierzy podwykonawcom fi ezeli doty czy).

(Z amaw iaj4cy ni e w y maga I nie 24da w skazania nazw y I frc my p o dwyk o nawcy) .

10. Je1eli osoba podpisuj4ca ofertg i skladaj4ca, w imieniu Wykonawcy,
oSwiadczenia i inne pisma, nie jest osob4 upowaznionq na podstawie aktualnego

s)

h)
i)
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odpisu z wlaiciwego rejestru albo innego dokumentu zal4czonego do oferty,
wykonawca zobowi qzany j est przedstawii stosowne pelnomocnictwo.

Pelnomocnictwo musi by6 zatqczone w oryginale i wystawione przez
osobg/osoby reprezentuj}c?lreprezentuj4ce Wykonawc9 albo zalqczone jako
kopia (odpis) poSwiadczona(-y) notarialnie.
Petnomocnictwo sporzqdzone w jgzyku obcym jest skladane wraz z
tlumaczeniem na jqyk polski - oryginal lub kopia dokumentu poSwiadczona
za zgodnoSd z oryginalem przez Wykonawcg.

Zamawiajycy nie ogranicza mozliwoSci powierzenia jakiejkolwiek czgsci
zam6w ienia p odwykonawcom wedlug wyb oru Wykonawcy.
a) zamawialqcy zqda wskazania przez wykonawca w ofercie czgsci

zam6wienia, kt6rej wykonanie powierzy podwykonawcom;
b) w przypadku braku wskazania pruez wykonawca w ofercie czgsci

zam6wienia, kt6rej wykonanie powierzy podwykonawcom, zamawiaj}cy
rtzna,2e Wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania zadnej
czgSci zam6wienia.

w przypadku zlozenia jednej oferty przez dw6ch lub wigcej Wykonawc6w
(oferta L1czna) jako wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie zam6wienia,
warunkiem jest, aby taka oferta spelniala nastgpuj4ce wymagania:

a) wskazanie podmiot6w w rozumieniu art. 23 ustawy (nazwy i adresy);
b) wykonawcy wystgpujgcy wsp6lnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy,

zgodnie z aft. 23 ust. 2 ustawy, ustanawiaj4 pelnomocnika do
rcprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia albo do
reprezentowania w postgpowaniu i zawarcra umowy w sprawie zam6wienia
publicznego;

c) Wykonawcy wystgpuj4cy wsp6lnie muszq zalqczy| do oferty
pelnomocnictwo do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zam6wienia albo do reprezentowania w postgpowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zam6wienia publicznego. Dokument ustanawiaj}cy
Petnomocnika, musi byc zalqczony do oferty w formie pisemnej (na piSmie)
- oryginal dokumentu wystawiony przez osoby reprezentuj4ce
wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie albo zalTczony jako kopia (odpis)
poSwiadczona(-y) notarialnie;

oferta powinna byc czytelna, napisana pismem maszynowym, komputerowym,
przy uLyciu innej trwalej techniki lub odrgcznie oraz podpisana odpowiednio
przezi
a) osobg(-y) wykazan4(-e) w prowadzonych przez sqd rejestrach handlowych,

sp 6ldzie lni lub rej e st r ach pr ze ds i gb iorstw p aristwowych, lub
b) osobg(-y) wymieniona(-e) w centralnej ewidencji i informacji o dziatalnoSci

gospodarczej, Iub
c) inn4(-e) osobg(-y) legitymuj4cA(-e) sig pisemnym pelnomocnictwem do

reprezentowania Wykonawcy udzielonym przez osoby, o kt6rych mowa
w punktach a) i b).

1 3 .
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19.

20.

14. WartoS6 (cena) oferty musi by6 podana w zhotych brutto i zawiercc wartoSi
stawki podatku VAT, wszelkie koszty zwiqzane z realizacjq niniejszego
przedmiotu zam6wienia oraz ewentualne upusty, rabaty.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z udzialem w niniejszym
postgpowaniu.

16. Zgodnie z art.9 ust. 3 ustawy, postgpowanie o udzielenie zamowienia prowadzi
sig w jgzyku polskim, zatem Zamawiajqcy nie wyraaa zgody nu tpoirqdzenie
oferty w innym jgzyku niz jEzykpolski.

17. zaleca sig, aby oferta zawieralaspis tresci oraz numeracjg stron.
18. Do oferty musz4 by(, zal4czone wszystkie oSwiadczenia i dokumenty, w tym

zal1cznik| wymagane odp owi ednimi po stanowi eni ami S I WZ.
ZaIeca sig, aby wszystkie podpisy zLolone w ofercie byly czytelne lub opatrzone
imienn4 piecz4tkqosoby skladaj4cej podpis celem jej identyfikacji.
Zaleca sig, aby kahda zapisana strona oferty byla ponumerowana kolejnymi
numerami.

21. Zaleca sig, aby wszelkie zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia w tekScie
oferty byly par afowane i datowane wlasnorgc znie przez osob g upowaznion4.

22. Zaleca sig, aby wszystkie strony oferty byly zL1czone w spos6b trwaly,
uni emozl iwiaj 4cy ich r ozl1czenie, b ez naruszeni a inte gralnoS ci o ferty.

23. Zaleaa sig, aby oferta zawierala numer rachunku bankowego Wykonawcy, na
kt6ry Zamawiaj4cy dokon a zwrotu wadium.

24. Wykonawca musi umiescii ofertg wraz ze wszystkimi zaLqcznikami
w prawidtrowym, zamkniEtym opakowaniu, w spos6b gwarantuj4cy zachowanie
w poufnoSci jej treSci oraz zabezpieczajqcy jej nienaruszalnoS6 do terminu
otwarcia ofert.

25. Zaleca sig, aby opakowanie posiadalo:

a) nazwg i adres Wykonawcy,
b) nazwQ i adres Zamawiq?cego:

Akademia Muzyczna imienia x'eliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Juliusza slowackiego'7
85.008 BYDGOSZCZ

oznaczenie oferty:
ooZaklup bilet6w lotniczych w2016 roku'o

Znak sprawv: ZP-1/PN/2016

,,NIE OTWIERAC PRZED DNIEM 29.04.2016 r. godz.10:00"

26. Poprzez prawidlowe opakowanie oferty, w tym takhe zamknigcie, nale|y
rozumie6 taki spos6b zabezpieczenia tresci oferty, kt6ry uniemozliwia osobom
postronnym, czylijakiejkolwiek osobie, zapozflanie sig przed uplywem terminu
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27.

28.

otwarcia ofert - zgodnie z art. 86 ust. 1 i 2 ustawy, z jakimkolwiek elementem
treSci oSwiadczeh zloLonych przez Wykonawcg.
NiewlaSciwe oznaczenie opakowania zawieraj1cego ofertg spowoduje odrzucenie
oferty, jeheli braki lub blgdy w tym zakresie uniernozliwi4 prawidllwe otwarcie
oferty.
Wykonawca mohe przed uplywem terminu skladania ofert zmienic ofertg.
Wykonaw ca moze wprowadz ic zmiany, poprawki, modyfikacj e i uzupelnienia do
zlolonei oferty przed uplywem terminu skladania ofert. powiadomienie
o wprowadzaniv zmian przez wykonawca musi by(, zlozone wedlug takich
samych wymagaf jak sktadana oferta, ze stosownym dopiskiem na opatowaniu
np. ,,ZMIANA OFERTY". Koperty oznaczore dopiskiem,,ZMIANA oFERTy,,
zostan? otwarte przy otwieraniu oferty i zostanq dolqczone do oferty.
Wykonawca mohe przed uplywem terminu skladania ofert wyt ofac zlo1onE
ofertg lub wycofac sig zpostgpowania o zm6wienie publiczne poprzez zlo1enie
stosowanego pisemnego powiadomienia (oSwiadczenia) z napisem na kopercie
np.,,WYCOFANIE OFERTY".

29.

Rozdzial VIII. Informacje o sposobie porozumiewania sig Zamawiaj4cego
z Wykonawcami oraz przekazywania oSwiadczef lub dokument6w.
a takLe wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sig
z Wykonawcami

1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy, w postgpowaniach o udzielenie zamowienia
oSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj4cy
i wykonawcy przekazujq, zgodnie z wyborem zamawiaj4cego faksem pod
numer (+ 48 52 32123 50. zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

2' Jeleli Zamawiajqcy lub Wykonawca przekazulE oSwLdczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje faksem, kahda ze Stron na Lqdanie drugiej
niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Wykonawcy, kt6rzy do dnia sktradania ofert nie zlo4yli wymaganych przez
Zamawiq4cego oSwiadczeh lub dokument6w, o kt6rych mowa w art. 25 ust. 1
ustawy, lub ktorzy nie zLoLyli pelnomocnictw, albo ktorzy zLoTyli wymagane
ptzez Zamawraj4cego oSwiadczenia i dokumenty, o kt6rych mowa w art. 25 ust.
1 ustawy, zawieraj4ce blgdy, l:ub kt6rzy zloiyli wadliwe pelnomocnictwa i
zostanq wezwani przez zamawiajqcego na podstawie art. 26
ust. 3 ustawy do ich zloAenia, mvszq przeslac (przedloay6, przekaza1, zlo1y6)
w formie pisemnej w formie okreslonej w Rozdziale vI slwz,
ww. oswiadczenia, dokumenty odpowiednio w oryginale lub kopii
poSwiadczonei za zgodnoS6 z oryginalemprzez Wykonawcg lub pelnomocnictwa
w oryginale wystawione przez osobg/osoby reprezentujqce Wykonawcg albo
kopii (odpisu) poSwiadczonej notarialnie, w terminie i do miejsca wskazanego w
stosownym wezwaniu , tzn. w tych przypadkach nie obowi qzLrJe forma faksowa.

4. We wszelkiej korespondencji dotyczqcej niniejszego postgpowania zaleca sig
wskazywa1 znak sprawy postgpowania nadany przez Zamawiaj?cego lub nazwg
zam6w ienia nadan1 pr zez Zamaw iq qce go.
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5. Warunki uzyskania dodatkowych wyjasnieri dotyczqcychtresci SIWZ:

a) Wykonawca mohe zwrocic sig do Zamawiaj4cego o wyjaSnienie treSci
SIWZ zgodnie z art.38 ust. 1, ust. la i ust. lb ustawy;

b) wszelkie pytania dotycz4ce wyjaSnienia tresci SIWZ powinny by6
wnoszone
w formie faksu pod numer (+ 48 sz 3zl 23 50), w jgzyku polskim lub
wtaz z tlvmaczeniem na jEzyk polski. Zawsze dopuszczalna jest forma
pisemna;

c) tresi zapytafi wraz z wyjasnieniami zamawialilcy przekazuje
Wykonawcom, kt6rym przekaza+ SIWZ, bez ujawniania 2r6dLa zapytanta
i zamieszcza je na stronie internetowej Zamawiaj4cego.

6. ze strony zamawiaj?cego osob4 uprawnion4 do kontaktowania sig
z Wykonawcami jest Malgorzata Dziadoh Specjalista ds. Zam6wieh
Publicznych tel. 52 321 06 87 w.26

7 . Zamawiajqcy informuj e, 2e nie przewiduj e zwotywan ia zebr ania Wykonawc6w.

Rozdzial IX. Wymagania dotycz4ce wadium

Zamawiaj4cy nie hqda wniesienia wadium.

Rozdzial X. Termin zwi4zania ofert4

1. Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni (art. 85 ust.l pkt 1 Ustawy).
2. Bieg terminu zwi4zania ofert4 rozpoczyna siE wraz z uplywem terminu skladania

ofert.
3. Przedlthenie terminu zwi4zania ofertq zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy.

Rozdzial XI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

1. Ofertg, oznaczonEjak w Rozdziale VII pkt 25Iit. c SIWZ, w zamknigtej kopercie
nale?y ztoLy! (przeslac, przekazat) do siedziby Zamawiaj4cego w Bydgoszczy,
ul. Juliusza Stowackiego 7 w sekretariacie pok6j 18 do dnia
28 patdziernika 2014 r. do godz. 10:30.

2. Oferta zloAona po ww. terminie zostanie zwr6cona Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami art. 84 ust. 2 Ustawy.

3. Publiczne otwarcie ofert nast4pi w dniu 29 04.2016r. o godz. 09:30
w siedzibie Zamawiaj4cego w Bydgoszczy, ul. Slowackiego 7 , w sali nr 03.
Otwarcie ofert jest jawne.
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Rozdzial XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Wykonawca zobowiqzany jest do wypelnienia Formularza ofertowego, w tym do
podania w nim:

1.1. ceny brutto oplaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego
zagtanicznego,

1.2. wysokoSci upustu okreSlonego w Yo od ceny biletu lotniczego przewohnika,
jakiego wykonawca udzieli zamawiajgcemu przy sprzeda?y biletu.

2. Cena oplaty transakcyjnej i wysokoSi upustu od ceny biletu lotniczego pozostajq
niezmienne przez okres obowi4zywania umowy i nie zaleaq od klasy lotu, trasy,
przewo1nika ani innych czynnikow.

3. Cena optaty transakcyjnej musi by(, wylszaniz 0 zl i musi by6 podana w zlotych
polskich, cyfrowo i strownie, oraz okreslona z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku.

4. WysokoSd upustu od ceny biletu lotniczego jest stata, niezalehnie od klasy lotu
oraz innych czynnik6w i musi by6 okreSlona z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po
przecinku.

5. Cena optaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego zagranicznego
winna obejmowa6 wszystkie koszty zwiqzane z realizacjq zam6wienia,
w szczeg6lnoSci: rezerwacjE, wystawienie i sprzedaZ bilet6w (nie wlicza sig kosztu
biletu wynikaj4cego z taryfy przewofinika) wraz z ich dostarczeniem
Zamawiajqcemu, przypominanie o zbli?alqcych sig terminach wykupu bilet6w,
oferowanie wariant6w, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji
przedmiotu zam6wienia zgodnie z obowi4zujqcymi przepisami lokalnymi i kraj6w
docelowych, zgodnych z wymaganiami okreslonymi SIWZ, przy zastosowaniu
podatku od towar6w i uslug (VAT), zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

6. Rozliczenia miqdzy Zamawiq1cym a Wykonawc4 prowadzone bgdq w zlotych
polskich.

7. Jeheli w postgpowaniu zostanie zLoAona oferta, kt6rej wyb6r prowadzilby do
powstania obowi4zku podatkowego Zamawiaj4cego zgodnie z przepisami
o podatku od towar6w i uslug w zakresie dotyczqcym wewn4trzwsp6lnotowego
nabycia towar6w, Zamawiajqcy w celu oceny takiej oferty doliczy do
przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry mialby obowi4zek
wplaci6 zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.

8. Dla cel6w por6wnania ofert Wykonawc6w zagranicznych z Wykonawcami
krajowymi, Zamawiaj1cy doliczy do ceny netto WykonawcSw zagranicznych
kwotg naleznego, obciqLaj?cego Zamawiajqcego z tytulu realizacji umowy
podatku VAT. W takim przypadku Wykonawca zobowiqzarry jest zLoLy! w ofercie
odpowiednio stosowne oSwiadczenie o treSci, np. podana cena lub jej skladniki nie
zawierajqpodatku VAT naliczonego wedlug obowi4zuj4cych polskich przepis6w.

9. W przypadku wsp6lnego ubiegania sig o udzielenie zam6wienia przez
Wykonawc6w krajowych i zagranicznych, spos6b zloLenia oferty cenowej
uzalelniony jest od siedziby lub miejsca zamieszkania petrnomocnika
(ustanowionego przez Wykonawc6w wsp6lnie ubiegqqcych sig o udzielenie
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zam6wienia), zobowi1zanego do wystawiania faktur nalehnych ztytuluwykonania
Umowy (tj. petnomocnik majqcy siedzibg lub miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z wymaganiami dla Wykonawc6w krajowych;
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z wymaganiami dla
Wykonaw c 6w zagr anicznych) .

10. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zloaeniem
oferty.

Rozdzial XIII. Opis kryteri6wo kt6rymi Zamawiaj4cy bgdzie sig kierowal przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia fych kryteri6w i
sposobu oceny ofert.

1. Zamawiajqcy dokona oceny ofert, kt6re nie podlegal4 odrzuceniu, na podstawie
nastgpuj 4cych kryteri6w :

Lp. Kryterium
Waga kryterium

Maksymalna liczba punkt6w

I Cena brutto oplaty
transakcyjnej

3 0 %

30 pkt.

2 .
WysokoSd upustu

okreSlonego w o/o od ceny
biletu przewolnrka

7 0 %

70 pkt

2. Spos6b oceny ofert:

Zgodnie z aft. 87 ust. 2 ustawy, Zamawiajqcy poprawi w ofercie oczywiste omylki
pisarskie, oczywiste omytrki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych poprawek, inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty
ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia, niepowoduj4ce istotnych zmian
w treSci oferty, niezw\ocznie zawiadamiajqc o tym Wykonawcg, kt6rego oferta zostala
poprawiona, w tym w szczeg6lnoSci w nastgpuj4cy spos6b:

o przyjmie, 2e prawidlowo podano ceng oferty bez wzglgdu na spos6b jej
obliczenia;

o jeleli cena oferty podana liczbq nie odpowiada cenie oferty podanej
slownie, przyjmie zaprawidlow4 ceng oferty podan4 slownie.
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Obliczenie liczby punkt6w przyznanych kaldej ofercie zostanie dokonane na
podstawie ponizszy ch wzor6w :

1.1. Cena brutto oplaty transakcyjnej:

C: C,,,,1nlC1x 30

gdzie:
i - numer oferty,
C - liczba punkt6w przyznanych i-tej ofercie w kryterium: cena brutto oplaty

transakcyjnej
C-in - najniZsza cena brutto oplaty transakcyjnej oferty spoSr6d cen brutto

opLaty transakcyjnej kazdej z ofert

C; - cena brutto opLaty transakcyjnej ocenianej i-tej oferty.

Ocenie zostanie poddana cena brutto oplaty transakcyjnej za wystawienie jednego
biletu lotniczego zagranicznego, obliczona z uwzglgdnieniem zapis6w Rozdzialu XII
SIWZ.

2.2. WysokoSd upustu okreSlonego w o/o od ceny biletu przewo1nika:

U: U;/U-u,.x 70

gdzie:
i - numer oferty,
U - liczba punkt6w przyzranych i-tej ofercie w kryterium: wysokoS6 upustu

okreSloneg o w o/o od ceny biletu przewoflnrka,
U-u* - najwyZsza wysokoS6 upustu spoSr6d upust6w w zLolonych ofertach

okreSlona liczb4 calkowit4 podan4 dla okreSlenialiczby procent upustu
U; - wysokoS6 upustu w ocenianej i-tej ofercie okreSlona liczb1 calkowit4

podan4 dla okreSlenialiczby procent upustu

Ocenie zostanie poddana wysokoSd upustu okreSlonego w o/o od ceny biletu lotniczego
przewolnika, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiaj1cemu przy sprzeda?y biletu,
obliczona ztwzglqdnieniem zapis6w RozdziaLu XII SIWZ.

Zamawiajqcy udzieli zam6wienia publicznego temu z niewykluczonych z
postgpowania Wykonawc6w, kt6rego oferta w toku oceny ofert nie zostanie odrzucona
i zostanie vznana za najkorzystniejsz4, tzn. otrzyma najwigkszqliczbg punkt6w (P ;).

P i : C + U ,

gdzie:
P i - lqczna Iiczba otzymanych punkt6w,
C -liczbapunkt6w przyznanych w kryterium: cena brutto oplaty transakcyjnej,
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a
J .

4 .

U - hczba punkt6w przyznanych w kryterium: wysokoS6 upustu okreslonego w % od
ceny biletu przew olnika

Punkty bqda zaol<r?glane do dw6ch miejsc po przecinku lub z wigksz4
dokladnoSciE, jeheli przy zastosowaniu wymienionego zaokr4glenia nie wystgpuje
robnica w iloSci przyznanych punkt6w wynikaj qca z malej rohnicy zaoferowanych
cen.
Za nqkorzystniejsz4 zostanie uznana oferta, kt6ra uzyska najwyaszq liczbE

punkt6w. Ieheli nie mozna wybra6 oferty najkorzystniejszej zuwagi na to, Ze dwie
lub wigcej ofert przedstawia tak4 sam4 aenQ zamawiajqcy zgodnie z art.91 ust. 5
ustawy wezwie wykonawc6w, kt6rzy zhotyli te oferty do zloaenia w terminie
okre S lonym pr zez zamaw iaj 4ce go, o fert dodatkowych.

Rozdzial XIV. Informacje o formalno5ciach, jakie powinny zostad dopelnione po
wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zam6wienia publicznego.

1. Umowg mole podpisad w imieniu Wykonawcy osoba (osoby) upowazniona
(upowaznione) do reprezentowania wykonawcy wymieniona (wymienione):
- w aktualnym odpisie z wlaSciwego rejestru albo;
- w centralnej ewidencji i informacji o dzialalnoSci gospodarczej

lub pelnomocnik, kt6ry przedstawi stosowne pelnomocnictwo wraz z ofert4 lub
przed zawarciem umowy od osoby (os6b) wymienionej (wymienionych)
w powyZszym dokumencie - oryginal dokumentu lub kopia (odpis) poSwiadczona
(-y) notarialnie.

2. W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawc6w wsp6lnie
ubiegaj4cych sig o udzielenie zamowienia, Zamawiajqcy 24da przed zawarciem
umowy w sprawie zam6wienia publicznego, przedstawienia umowy reguluj4cej
wsp6lprac9 tych wykonawc6w - orygirc\ dokumentu lub kopia (odpis)
poSwiadczona(-y) notarialnie.

Rozdzial XV. Wymagania dotycz4ce zabezpieczenia naleZytego wykonania
umowy.

Zamawiajqcy nie wymaga wniesienia zabezpieczenianalelytego wykonania umowy.

Rozdzial XVI. Istotne dla stron postanowieniao kt6re zostanqwprowadzone do
treSci zawieranej umowy w sprawie zam6wienia publicznego, og6lne
warunki umowy albo wz6r umowy, je2eli Zamawiaj4cy wymaga od
Wykonawcy, aby zawarl z nim umowg w sprawie zam6wienia
publicznego na takich warunkach
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zamawiaj}cy wymaga od wykonawcy, aby zawar\ z nim umowg w sprawie
zam6wienia publicznego na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowi4cym
Zalyczniknr 1 do SIWZ.

Rozdzial XVII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej przysluguj4cych
Wykonawcy w toku postgpowania o udzielenie zam6wienia

1. Odwolanie przysluguj e wyl4cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnoSci
Zamawiaj4cego podjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia lub
zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiaj4cy jest zobowiqzany na podstawie
ustawy.

2. Odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby Odwolawczej w formie pisemnej
albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomoc4 walnego kwalifikowanego certyfikatu.

3. Odwotuj4cy przesytra kopig odwolania Zamawiaj4cemu przed uplywem terminu
do wniesienia odwolania w taki spos6b, aby m6gt on zapozna6 sig z jego treSci4
przed uplywem tego terminu. Domniemywa sig, iZ Zamawiajqcy m6gL zapozna(
sig z treSci4 odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jeaeli

przeslanie jego kopii nast4pilo przed uplywem terminu do jego wniesienia za
pomoc4 sposobu okreSlonego w Rozdziale VIII SIWZ.

4. Odwolanie wnosi sig w terminie 5 dni od dnia przeslania informacji o czynnoSci
Zamawiaj4cego stanowi4cej podstawg jego wniesienia, w spos6b okreSlony
w Rozdziale VIII SIWZ.

5. Odwolanie wobec treSci ogloszenia o zam6wieniu, a takhe wobec postanowieri

SIWZ, wnosi sig w terminie 5 dni od dnia publikacji ogloszenia w Biuletynie
Zamowiefi Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej
Zamawiaj?cego.

Odwolanie wobec czynnoSci innych niz okreSlone w pkt 4 i w pkt 5 - wnosi sig
w terminie 5 dni od dnia, w kt6rym powzigto lub przy zachowaniu naleZytej

starannoSci molna bylo powziql wiadomoSi o okolicznoSciach stanowi4cych
podstawg j ego wniesienia.

Wykonawcy przysluguj4 Srodki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy art.
179 - 1989, w tym w przepisach wsp6lnych w art. 179 ustawy, odwolanie w art.

180 - 198 ustawy i skarga do s4du w art. 198a - 1989 ustawy, odpowiednio do

wartoSci przedmiotowego zam6wienia, kt6ra nie przel<raczar6wnowartoSci

kwoty 135.000 euro.

6 .

7 .
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Rozdzial XV[I. Maksymalna liczba Wykonawc6wo z kt6rymi Zamawiaj}cy
zawrze umowg ramowQ, je2eli Zamawiaj4cy przewiduje zawarcie
umowy ramowej

Zamawiajqcy nie przewiduj e zawarcia umowy ramowej.

Rozdzial XIX. Informacja o przewidywanych zam6wieniach uzupelniaj4cych,
o kt6rych mowa w art. 67 ust. I pkt 6 i T lub art.134 ust. 6 pkt 3 i 4,
j eZeli Zamawiajecy przewiduj e udzielenie takich zam6wier[

Zamaw ialqcy nie przewi duj e udzi elen ia zamow ief uzup elniaj 4cych.

Rozdzial XX. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne
warunki, jakim musz4 odpowiadad oferfy wariantowe, jeZeli
Zamaw iaj4cy d opus zcza ich skladanie

Zamawiaj4cy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.

Rozdzial XXI. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej
Zamawiaj4cego, je2eli Zamawiaj4cy dopaszcz porozumiewanie
sig drog4 elektroniczn4

Zamaw iaj qcy ni e doptszcza p orozum iewan i a s i g dro g4 el ektroniczn4.

Rozdzial XXII. Informacje dotycz4ce walut obcych, w jakich mog4 byd
prowadzone rozliczenia migdzy ZamawiajAcym a Wykonawc4o
jeZeli Zamawiaj4cy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

Zamawiujqcy nie przewiduj e rozliczenia w walutach obcych.

Rozdzial XXIII. Aukcja elektroniczna

Zamawiajqcy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
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Rozdzial XXIV. WysokoSd zwrotu koszt6w udzialu w postgpowaniu, je2eli
Zamawiaj4cy przewiduje ich avrot

l. Zamawiaj4cy nie przewiduje zwrotu koszt6w udzialuw postgpowaniu.
2. Zamawiaj1cy informuje, 2e wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i

zNoheniem o ferty p onos i Wykonawca.

Spis zalqcznik6w do SIWZ:

1. ZaLqcznikNr 1 do SIWZ - Wz6r umowy,
2. ZatqcznikNr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy,
3. Zalqcznik Nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie o spetnieniu warunk6w udziaLu

w postgpowaniu, o kt6rych mowa w art. 22ust.1 Ustawy,
4. ZalEcznik Nr 4 do SIWZ - OSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawcy z postgpowania w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I
Ustawy,

5. ZaLqcznik Nr 5 do SIWZ - OSwiadczenie w przedmiocie przynaleznoSci do
grupy kapitatrowej.
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Znak sprawy: ZP -l nN i2016 Zal1czniknr 1do SIWZ

UMOWA NR /2016 ( wzrir)

W dniu

Nowowiejskiego w

85-008 Bydgoszcz,

,,ZAMAWIAJACYM"

reprezentowanEprzez:

Kanclerza

Przy kontrasygnacie Kwestor

a

.. ..... wpisan4 do Krajowego Rejestru S4dowego prowadzonego przez S4d

Rejonowy ... KRS pod numerem ... posluguj4c4 sig

numerem NIP: . REGON: . .

zw any m dalej,,WYKONAWC,4",

reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego w trybie

przetatgu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z arI.39, ustawy Prawo zarn6wten

publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 907 , z p62n. zm.);

zostaje zawatiaumowa o nastEpuj4cej treSci:

$ 1 .
1. Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczenie uslug w zakresie rezerwacjr, sprzeda|y r

dostarczenia bilet6w lotniczych na trasach zagranicznych, na potrzeby sluZbowych

wyjazd6w pedagog6w i student6w Akademii Muzycznej imienia Feliksa

Nowowiejskiego w Bydgoszczy . Zam6wienie dotyczy bilet6w w klasie klasie

2016 r. pomigdzy Akademi4 Muzyczn4 imienia Feliksa

Bydgoszcry z siedzib4 przry ul. Juliusza Slowackiego 7t

posluguj4c? sig numerem NIP: 554-031-32-25, zwanq dalej



2.

a
J .

ekonomicznej. Zamawiajqcy przewiduje jednorazow4 rezerwacjg bilet6w

lotniczych naprzeloty na trasie wymienionej w SIWZ .

Wykonawca zobowi4zany jest do Swiadczenia ustrug bgd4cych przedmiotem

umowy spelniaj4cych standardy IATA Migdzynarodowego Stowarzyszenia

Transportu Lotniczego.

W ramach Swiadczenia uslugi rezerwacji i sprzedazy bilet6w lotniczych Wykonawca

zobowrqzany bgdzie do:

1 ) Wyszukiwania optymalnego polqczenia pod wzglgdem ceny oraz czasu

trwania podro?y przy zachowaniu najvnryZszego komfortu podr62y i

przedstawienie Zamawiaj4cemu co najmniej dw6ch wariant6w przelotu na

zarnawranej trasie z szczeg6lowo opisanym planem podro?y oraz

wszystkimi warunkami przelotu - celem umoZliwienia Zamawiaj4cemu

wyboru naj korzystniej szego.

Wykonawca zobowiEzany bgdzie przedstawi(, Zamawiaj4cemu

wariantowe przeloty w dniu zlohenia zam6wienia na rezerwacjg w

terminie do I jednej godziny Obowi4zek przedstawienia wariantowych

przelot6w nie dotyczy sytuacji, w kt6rej dostgpny jest wyl4cznie jeden.

Przekazania Zamawiaj4cemu potwierdzenia rezerwacji zawierajqcej

ostatecznq datg wykupu biletu oraz cen7 w terminie 1 godziny od

zgLoszenta.

Wykonawca bEdzie informowal Zarrawiajqcego o zblilajqcych sig

terminach wykupu bilet6w oraz moZliwoSci wykupienia biletu w nizszej

cenie.

Wystawienie i przekazanie Zamawiaj4cemu biletu lotniczego w terminie

do 1 godziny od zNohenre dyspozycji przez Zamawiqqcego. Wystawiony

bilet lotniczy bgdzie zawieraN wszelkie informacje o warunkach podr62y

oraz cenie za uslugg t bgdzie tozsamy z przekazanq, rezerwacj4, za

wyj4tkiem sytuacji, gdy cena za bilet w trakcie oczekiwania na

wystawienie ulegnie zmranre na ni2szq tj, korzystniejsz4 dla

ZamawrqEcego.

Zamawiajqcy dopuszcza mozliwoSi doslarczania bilet6w w wersji

elektronicznej na wskazane adresy. Wykonawca dostarczy bilet

2)

i )

4)

5)

6)

2



elektroniczny w terminie 1 godziny od zNolenia zam6wienia (po wyborze

przezZamawiaj4cego wariantu przelotu, w trybie okreslonym w pkt 1).

7) Bilety elektroniczne bgd4 przekazywane Zamawiaj4cemu bezpoSrednio z

terminalu Globalnego Systemu Dystrybucji GDS, uZytkowanego przez

Wykonawcg.

8) Wykonawca wskaze ZamawialEcemu osoby odpowiedzialne za realizacjg

zam6wienia, minimum dwie osoby. Zamowienia dokonywane bgd4

telefonicznie, mailem lub faksem- zgodnie z wyborem Zamawrajqcego.

9) Wszystkie dane zawarte na biletach elektronicznych i papierowych

dostarczanych przez WykonawcE bEda identyczne z odpowiednimi

danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie

rezerwacyjnym przewolnika za polrednictwem Globalnego Systemu

Dystrybucji GDS uZytkowanego przez Wykonawcg. Zakazane jest

wprowadzanie jakichkolwiek zmian do bilet6w wygenerowanych za

poSrednictwem stosowanego GDS.

10) W sytuacjach, nie daj4cych sig przewidzie6 wczeflniej, Zamawiajqcy moae

odwolai rezerwacjg, zmrem( trasg lub termin podr5?y. O wszelkich

zmtanach Wykonawca zostanie powiadomiony niezwlocznie, w terminie

mozliwym na wprowadzente przez WykonawcE zmian. Jezeli dokonane

zmrany przelo?E sig na zmianE ceny biletu, wszelkie r62nice zostan1

uregulowane. Wykonawca nie bgdzie pobieral ?adnych oplat

manipulacyjnych oraz dodatkowych z tytvlu odwolania lub zmiany

rezerwacjt.

Wykonawca podczas rezerwacji i wystawiania biletu zobowrqzany jest do podania ceny

w zLotych polskich (PLN). Przehczenie ceny na PLN ,podanej w innej walucie, nastgpuje

wg Sredniego kursu NBP w danym dniu.

Wylot z Miejscem wskazanym w SIWZ.

Wykonawca zobowiqzuje sig do honorowania dotychczas zgtomadzonych punkt6w przez

Zamawiajqcego w programach partnerskichzwiqzanychzzakupem bilet6w lotniczych.

$2 .
L Zamowrenie realizowane bqdzie j ednorazowo.

2 . Z am6w ieni e reali zow ane b g dzie z go dni e z r zeczy w rstymi p otr zeb ami Zamaw iaj?c e go.

5 .

6 .

7 .



2.
a
J .

1 .
$3 .

Zamawiajqcy zapNaci Wykonawcy za zrealizowanie przedmiotu zam6wienia w terminie

2I dni od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury VAT przelewem na

wskazane przez Wykonawcg konto.

Dniem zaplaty jest dzien obciq2enia rachunku Zamawiajqcego.

Calkowite wynagrodzenie Wykonawcy zakazdy wydany zamawiajqcemu bilet obejmuje:

1) oplatg transakcyjn4 w stale] wysokoSci brutto zl , zgodnie z ofertq

Wykonawcy z dnia ... r.. kt6ra obejmuje: koszt rezerwacji i

wystawienia biletu (nie wlicza sig kosztu biletu wynikaj4cego z taryfy

przewo1nika), dostawE biletu Zamawiajqcemu, przypominanie o zbliaaj1cych sig

terminach wykupu bilet6w, oferowanie wariant6w pol1czenia. skladanie

ewentualnych odwolari i reklamacji do linii lotniczych,

2) ceng biletu (w tym wszelkie oplaty i podatki lotniskowe).

Cena biletu ustalona bgdzie kuZdorazowo na podstawie taryfy przewolnika

z uwzglEdnieniem % upustu - zgodnie z ofertq Wykonawcy z dnia

........ r. Upust jest staLy przez okres trwania umowy.

Wykonawcakahdorazowo wskaZe na fakturze cenE biletu przed upustem i ceng biletu po

upuScie. Z trefici faktury musi jasno wynikad wysokoSd upustu udzielonego przez

WykonawcA.

JeheIi w czasie obowi4zywania umowy zmienione zostanq przepisy prawa okreSlaj4ce

wysokoSd stawki podatku od towar6w i uslug (VAT), Wykonawcabgdzie uprawniony

przy wystawianiu faktury do naliczenia wynagrcdzenia brutto z zastosowaniem stawki

podatku od towar6w i uslug obowi4zuj4cej w dacie wystawienia faktury.

Zamawiajqcy nie ponosi ladnych dodatkowych koszt6w zwiqzarrychzreahzacjqumowy.

$4.
1. Zamawiajqcy akceptuje stosowanie Faktur w formie papaierowej.

$s.
1. Strony ustalaj4 nastgpuj4c4 procedurg skladania zamowten na bilety lotnicze,

potwierdzania wykupu oraz anulowaniai zwrotu bilet6w lotniczych:

4.

5 .

6.

4



2.

i) uslugi mogQ byc zamawiane, potwierdzane i anulowane tylko przezupowaZnione

osoby;

2) osobami upowaZnionymi do skladaniazamowieri, potwierdzaniaianulowaniapo

stronie Zamawiajqcego s g:

3) osobami odpowiedzialnymi zarealizacjg zam6wieniaze strony Wykonawcy s4:

4) wszystkre rezerwacje bilet6w lotniczych, potwierdzenia i anulowania dokonywane

bgd4: telefo nicznie, faksem, lub e-mailem;

5) Wykonawcaniezwlocznie potwrerdzaprzyjgcierczerwacji, anulowania rczerwacjr

faksem lub e-mailem.

W przypadku niemoZnoSci odbycia podro?y z winy Wykonawcy, Wykonawca zwr6ci

Zamawiajqcemu poniesione przezZamawnj4cego koszty, w tym koszt zakupu bilet6w.

s6.
W przypadku niedochowania termin6w, okreSlonych w par. I, Zamawiaj4cy moae

naliczyt wykonawcy karg umown4 w wysokoSci 10% ceny brutto biletu, bgd4cego

przedmiotem zam6wienia.

W razie niedostarczenia biletu lub bilet6w w terminie okreSlonym w par. 1 lub

dostarczenia niezgodnego z zamowiemem, Zamawiajqcy mohe naliczyc Wykonawcy

karg umown4 w wysokoSci 10% ceny brutto biletu, bgd4cego przedmiotem zam6wienia.

l .

2.

$ 7 .

$7 .
|. W razie wyst4pienia istotnej zmiany okolicznoSci powoduj qcej, 2e wykonanie umowy nie

IeLy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewrdzied w chwili zawarcra

umowy, Zamawiajqcy mo2e odst4pii od umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomoSci o powyzszych okolicznoSciach. W takim wypadku Wykonawca moLe Zqda(,

wyLqcznie v,ry nagr o dzenia nalelne go z tytulu wykonani a czg fici umowy.

2. W przypadku trzykrotnego powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajqcego o

niewykonaniu lub nienale?fiym wykonaniu uslugi, ze wskazaniem w jakim zakresie

doszlo do zaniedbah, Zamawiajqcy jest uprawniony do odst4pienia od umowy ze

skutkiem natychmiastowym.



$8 .
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie bgdq miaty zastosowanie w pierwszej

kolejnoSci przepisy ustawy Prawo zam6wiehpublicznychorazKodeksu Cywilnego.

2. W przypadku niemoZnoSci osi4gnigcia porozumienia, sprawy sporne bgd4 rozstrzygane

nadrodze s4dowej przez sQd wtasciwy dla siedziby zamawiai4cego.

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj4 formy pisemnej w formie aneksu, pod

rygorem niewaZnoSci.

4. Umowg sporzqdzono w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, dwa dla

Zamawnj qce go, j eden dla Wykonawcy.

5. Zatqcznikiem do umowy jest Oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zalqczniknr 2 do SIWZ

znak sprawy z ZP -l IPN 12016

FORMULARZ OFERTOWY

Imig i nazwisko illub nazwa (firma) wykonawcy (lub odpowiednio wykonawc6w
wystgpuj 4cych wsp6lnie) :

Adres wykonawcy (lub odpowiednio wykonawc6w wystgpuj 4cych wspolnie) :

Nr KRS ... NIP .. REGON
Nr tel./faks:

htlp: ll

e-mail:

Pelnomocnik do reprezentowania Wykonawc6w ubiegaj4cych sig wsp6lnie o udzielenie
zamSwtenia:

Imig i nazwisko illub nazwa (firma) Pelnomocnika

Adres Pelnomocnika:

Nr KRS NIP . .  . . . . . .  REGON
Nr tel./faks:

ht1{ ll

e-mail:

Odpowiadaj qc na publiczne ogloszeme o zamowlemu i w nawrqzaniu do Specyfikacji
Istotnych Warunk6w Zamowienia (SIWZ) w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego pod nazwq ,,Zakup bilet6w lotniczych w 2015 roku", skladamy ofertg o treSci
odpowiadaj4cej treSci SIWZ:

1. Oferujemy wykonanie zam6wienia zgodnie z opisem w SIWZ, a w szczeg6lnoSci
z opisem przedmiotu zam6wienia okreSlonym w Rozdziale III SIWZ na nastgpuj4cych
warunkach:
a) cena brutto opNaty transakcyjnej za wystawienie 40 bilet6w lotniczych

zagranicznego w kwocie .. . . . .(slownie .. . .  . . . . . . . .  ),
b) upust od ceny biletu lotniczego przewoZnika, jakiego Wykonawca udzieli

ZamawiajEcemu przy sprzeda?y biletu,w wysokoSci .... .......%.



2. OSwiadczamy, 2e oferowana cena jest stala i obowi4zuj e przez caly okres realizaqi
zam6wienia.

3. OSwiadczamy, iz uslugi bgd4ce przedmiotem umowy Swiadczone bEdE zgodnie ze
standardami IATA Migdzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego.

4. ZapoznaliSmy sig z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeaen oraz zdobyliSmy informacje
niezbqdne do wlaSciwego wykon ania zarn6wienia.

5. Akceptujemy wszystkie warunki i wymagania dotyczqce realizaqr przedmiotu
zam6wienia, a treS6 oferty jest zgodnaztreSciq SIWZ.

6. Zawatty w SIWZ Wz6r umowy zostal. przez nas zaakceptowany i zobowiqzujemy sig
- w przypadku wybrania naszej oferty - do zawarcia umorny wedlug wzoru okreSlonego
w Zalqczniku nr 1 do SIWZ, w miejscu i terminie WznaczonymprzezZamawiaj1cego.

7. Gwarantujemy wykonywanie zam6wienia w terminie okreslonym w SIWZ.
8. Wyru2amy zgodg na warunki platnoSci okreslone przez Za;nawiaj1cego we Wzorze

umowy, stanowi4cymZaLqcznik nr I do SIWZ.
9. OSwiadczamy, i2 uwalamy siE za zwiqzanych niniejsz4 ofert4 przez okres 30 dni od dnia

uplywu terminu skladania ofert.
10. Wykonanie nizei wskazanych czEfici zam6wienia Wykonawca powierzy
podwykonawcom

(jezeli dotyczy):
1 )  . . . .
2 )  . . . .

itd.
lI. Zalqcznikami do niniejszej oferty s4:

l )
2)
? \

4)
5)

itd.
12. Oferta zostala zloAona na ........ ponumerowanych stronach.

Miej scowo5i:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  dnia . . . . . . . . . . . . . . . . , . . .  r .
podpis osoby (os6b) upowaZnionej
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy
(polqdany czytelny podpis albo podpis ipiecz4tka
z imieniem i nazwiskiem)



ZaN4czniknr 3 do SIWZ

znak sprawy: ZP-|/PN 12016

Wykonawca:

oSwIADCzENIE
z art.22 ast.1 ustawy prawo zam6wierfi publicznych

Skladaj4c ofertg wpostgpowaniu oudzielenie zam6wienia publicznego na: ,,Zakttp bilet6w
lotniczych w 2015 roku", oswiadczam l-y, Le spelniam/-y warunki dotyizEce:

1) posiadania uprawnieri do wykonywania okreSlonej dziaLalnolci lub czynnoSci, jezeli
przepisy prawa nal<NadajE obowi4zek ich posiadania,

2) posiadania wiedzy i doSwiadczenia,

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnSrrni do
wykonania zam6wienia,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

- atym samym spelniam/-y warunki udziaLu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia
publicznego okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh
publicznyoh (Dz. U . z 2013 r., poz. 907 z p6hn. zm.).

podpis osoby (os6b)
upowaZnionej do wystgpowania

w imieniu Wykonawcy
(po2qdany czytelny podpis albo

podpis ipteczqtka
z imieniem i nazwiskiem)



Zalqczniknr 4 do SIWZ

znak sprawy: ZP-||PN 12016

Wykonawca:

OSWIADCZENIE
o braku podstaw do wykluczenia z art.24 ust.1 ustawy Prawo zam6wierfi publicznych

Skladajqc ofertg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego na: ,,Zakttpt bilet6w
lotniczych w 2015 roku", oSwiadczaml-y, 2e brak jest podstaw do wykluczenia mnie/nas
z postgpowania o udzielenie zamowienia w okolicznoSciach, o kt6rych mowa w art. 24 ust. I
ustawy zdnia29 stycznia2004 r. Prawo zamSwiehpublicznych (Dz. lJ.22013 r.,pou.907 z
po2n. zm.), zwanej dalej ,,ustaw4", atym samym nie podlegam/-y wykluczeniu z udzialu
w postgpowaniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy.

podpis osoby (os6b) upowaZnionej do
wystgpowania w imieniu Wykonawcy

(po?qdany czytelny podpis albo
podpis ipieczqtka

z imieniem i nazwiskiem)



Zal4czniknr 5 do SIWZ

znak sprawy: ZP-||PN 12016

Wykonawca:

oSwIADCZENIE

Skladaj4c ofertg w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego nai ,,Zakup bilet6w lotniczych w 2015 roku"
ofwiadczaml-y,2e nalehE do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust.2 pkt 5
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam6wieft publicznych (Dz. IJ. z 2013 r., poz. 907 z p62n.
zm.),w sklad kt6rej wchodz4 nastgpuj4ce podmioty: ........./nie naleZg do
grupy kapitalowej*

Mie jscowoSd:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,  dn ia .  r
podpis osoby (os6b) upowaZnionej do wystgpowania

w imieniu Wykonawcy
(po24dany czytelny podpis albo podpis i piecz4tka

z imieniem i nazwiskiem)

* niepotrzebne skre5lid - jeZeli Wykonawca nie dokona skre5lenia, Zamawiaj4cy uzna, iit Wykonawca nie naleiy do
grupy kapitalowej


