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SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WART]NKOW ZAMOWIENIA

(srwz)

Rezerwacj a, sprze da| i dostawa bilet6w lotniczych.
Zamowienie o wartoSci nie wigkszej niZ kwoty okreslone w przepisach wydanych
na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia29 stycznia2004 r. Prawo zam6wienpublicznych

-

Zamawiaj1cy:

Akademia Mtzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
ul. Juliusza Slowackiego 7; 85-008 Bydgoszcz

Zatwierdzam

Bydgoszcz,luty 2018 r.
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I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO.

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowieiskiego
w Bydgoszczyul. Juliusza slowackiego
85-008 BydgoszczNlp

5

54-03 | _32_25.

www.amuz.bydgoszcz.pl
zam.p ub @amuz.bv

il.
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TRYB POST4POWANTA.
Postgpowanie o udzielenie niniejszego zam6wienia
publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego' na podstawie art' 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zam6wieri
publicznych dalej w skr6cie jako: ustawa pzp.
warto$6 szacunkowa zam6wienia nie przekracza kwoty
okreslonej w przepisach wydanych na podstawie

aft. 11 ust. 8 ustawy pzp.

trr'

NAZWAPOST4POWANTANADANA HRJ,ELZAMAWTAJACEGO.
Rezerwacja, sprzeda| i dostawa bilet6w lotniczych.

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY.
1' Przedmiotem zam6wienia jest sukceswna rezetwacja, sprzeda| i dostawa:

bilet6w lotniczych

na

zagtaniczne i krajowe przewozy pasazerskie do wskazanych
miejscowosci, w terminach uzgodnionych

z
2.

zamawiajqcym, zgodnie zwarunkami zawaftymi

w niniejszej

Zamow ienia, zw anej dalej SIWZ.
Miejsca dostawy:

Specyfikacji Istotnych Warunk6w

Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego

w Byd,goszcz ul. Juliusza
85-008Bydgoszczpok6j1s(sekretariat)naadresemail:@.

3.

4.

Strowackiego 7;

Kody dotycz4ce ptzedmiotu zam6wienia okreslone we Wsp6lnym
Slowniku Zamowien
cPV: 34980000-0 - bilety przewozowe;22.45.90.00-2- bilety;63.51.00.00-7
- uslugi biur podr64r
i podobne.
Informacja o ofertach czgsciowych i wariantowych:
I ) zamawiai4cy nie dopusz cza mozliw o6ci
skradania ofert czgsciowych;
2) zamawiajqcy nie dopuszcza skradania ofert wariantowych;
3) zamawiajqcv nie przewiduje udziel enia zam6wieri o kt6rych mowa aft. 67 ust. I pkt 7 ustawy pzp.
Szczeg6lowe parametry i warunki wykonania zamowieniaopisano
ponizej.

SZCZEGOI-OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA.

1'

zam6wienie obejmuje sukcesywn4 rezerwacjg, sprzedaL i dostawg:
bilet6w lotniczych
i krajowe przewozy pasazerskie na potrzeby sluzbowych wyjazdow pracownik6w

na

2.

zagraniczne

i Muzycznej
w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.201g r.
Do obowi4zk6w Wykonawcy naleZy:
l) tezerwacia i sptzeda| wraz z dostaw4 bilet6w lotniczych, (zagranicznych, krajowych) stosownie
do
skladanych przez zamawiaj4cego zleceh w zakresie: tras, termin6w
i klas lotnic4rch, wedlug
obowi4zuj4cych taryf okreslonych przez przewoznik6w, zuwzglEdnieniem
najkorzystniejszych
w danym momencie cen;
2) stosownie do wskazaf zamawiaj4cego w zakresie tras, termin6w podr6zy oraz klas lotniczych,
przedstawienie przez Wykonawca roLnychwariant6w polqczeniauwzglgdniaj4cych
najkor4,stniejsze
na rynku ceny i promocje (tzn. uwzglgdniaj4ce zniilki: grupowe o ile
wystgpujq warunki ich
przyznania, wynikaj4ce z terminu rezerwacji, poNEczert weekendowych
oraz wszelkiej promocji,
wtym takae na zlecenie Zamawiajqcego tzw. bilet6w przewoLnik6w
,,tanie linie,,) wraz zpodaniem
informacj i dotycz4cych :
a) jak przesunigcie terminu wyjazdu (np. wylot I dziea wczeSniej lub powr6t I dzien pohniej)
wplynie nazmiang ceny biletu;
Akademi
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b) nazw linii lotniczych,
c) najkorzystniejszych tras podr6zy, dlugosci trasy i czasupodroiry;
d) doradztwa w zakresie zmianw czasie trwania podr6iry;
e) zapewnienie dostgpu do wszystkich taryf publikowanych i niepublikowanych

linii lotniczych,

3) zapewnienie mozliwosci bezkosztowego zwrotu biletu w dniu jego wykupu;
4) posrednictwo miqdzy zam iaj4cym, aprzewohnikiem w sprawach reklamacyjnych;
5) przejEcie obowi4zk6w dotyczilcych skladania ewentualnych odwolari i reklamacji do linii lotniczych,
promowych i przewoZnik6w, azwlaszcza do reprezentowania
zamawiaj4cego w sprawach
reklamacyjnych dotycz4cych przewoz6w realizowanych na podstawie
rezerwacji i zakupow
6)
7)

dokonywanych u Wykonawcy, a w szczeg6lno6ci w pr4zpadku zwrotu
bilet6w niewykorzystanych
zwiny przewolnikalub ze wzglgd6w losowych;
bezplatne dostarczanie dokument6w podroLry (bilet6w) orazfakturdo
siedziby zamawiaj4cego;

ptzesylanie tezerwacji oraz bilet6w elektronicznych bezposrednio z
systemu na wskazany adres
poczty elektronicznej pracownika Zamawiaj4cego;
8) fakturowanie: termin platno6ci - 21 dni od daty otrzymania przez Zamawraj4cego prawidlowo
wystawionej faktury przez Wykonawcg;
9) kaadotazowe przekazywanie zamawiajqcemu, drog4 elektroniczn4 informacji nt. dokonywanych
rezerwacji bilet6w, obejmuj4ce: dane rezerwacji, ceng biletu oraz termin wykupu;
10) ka2dorazowe informowanie zamawiajqcego o zbliLaj4cych
sig terminach wykupu bilet6w przy
dokonanych wczeSniej rezerwacjach;

I | ) kaLdor azowe

p

rzeka zyw anie Z amaw iaj 4cemu, dro g4 elektroniczn4 informacji nt. zmiany
ceny biletu,

wpisanie na listg rezerwow4;

3.
4'

5'
6.

7.

8

Wykonawca bgdzie gotowy do realizacjt umowy przez 7 dni w tygodniu
w systemie
dwudziestoczterogodzinnym.
Zamawiaj4cy zgLasza Wykonawcy (osobiScie, pisemnie, faksem, telefonicznie
lub drog4 elektroniczn4),
potrzebg rezerwacji i zakupu biletu podaj4c:
1) liczbEbilet6w;
2) termin podr6Lry;
3) klasg podr6zy;
4) miejsce wylotu iprzylotu;
5) miejsce i termin dostarczenia biletu.
Po zloaeniu zapotrzebowania, o kt6rym mowa w ust. 4, Wykonawca maksymalnie
w ci4gu 2 godzin od
momentu ottzymaniazgloszenia, przedstawi Zamawiajqcemu ofertg, w kt6rej zawarte
bgd4 do wyboru
r 62ne w arianty przelot6w.
W tazie zaistnienia koniecznoSci pilnych wyjazd6w Wykonawca zobowiqzuje sig do dolo2enia
wszelkich statart umo2liwiaj4cych tak4 aranzacjg trasy podr62y, kt6ra zapewni terminowe przybycie
na
miejsce przeznaczenia os6b podrohuj4cych. W takiej sytuacji Wykonawca zobowi4zanv jest
do
dolozenia wszelkich staraf przedstawienia Zamawiaj4cemu oferty w godzinach jego pracy
w dniu,
kt6rego zapotrzebowanie zostalo zg)oszone.
Zamawiaj}cy wybiera wariant przelotu, a Wykonawca dokonuje na tej podstawie natychmiast
rezerwacji
biletu (bilet6w).
Szacunkowa skala potrzeb na 2018 rok:
bilety lotnic ze zagr aniczne
40 szt. w tvm:

l) Madryt Warszawa -2bileIy w dniu

17.04.2018r

Powr6t Warszawa-M adryt - 2 bilety w dniu 23 .0 4 .20 lgr.
Madras -Warszawa-1 bilet w dniu 17.04.2018r.
Powr6t Warszawa -Madras - 1 bilet w dniu 23.04.20lgr.
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2)Warszawa -Pekin 2bilety wylot w dniu 20.05.201gr.
Powr6t Pekin-Warszawa2 bilety w dniu 2g.05.201gr.
3) warszawa -Seul 35 bilet6w wylot w dniu 10.10.201gr. lub I l.10.20l gr.
Przelot Seul- Busan 35 bilet6w r5.r0.20rgr. lub l6.r0.20rgr.
Powr6t -Seul-Warszawa 3 5 bilet6w w dniu 2\ .10 .2018r. lub 22]0 .20lgr.

9'

Dopuszczalne gl6wne miejsca rozpoczgcia podr6iry: Bydgoszcz, poznan,
Gdarisk, Warszawa, inne

wskazane pr zez Zamawiaj

l0'
Il'

V.

go,

4ce

zamawiaj4cemu przysluguje prawo por6wnywania cen bilet6w oferowanych
przez wykonawca

zcenami bilet6w oferowanychprzez inne biura lubprzezprzewoanik6w w
sprzedaLl,bezpo1redniej.
ZamawiajTcy zastrzega, 2e ostateczna iloSi zam6wionych i dostarczonych
bilet6w uzalehniona bgdzie
od rzecrywistych potrzeb zamawiajacego w ramach przeznaczonych na ten
cel 6rodk6w finansowych.
ZamawiajTcy zasttzega sobie rezygn acjE z realizacji zam6wi enia z przyczyn niezaleznych
od siebie np.
w pr4'padku cofnigcia dotacji celowej przez Ministerstwo Kultury iDziedzictwaNarodoweso.

TBRMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA.

Zamowienie powinno zostal wykonane w terminie od dnia podpisania umowy
do dnia

VI.
l.
2'

3.

3l.l2.20lgr.

UMOWA W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO.
Wz6r umowy
Zamawiaj}cy wymaga od Wykonawcy, aby zawarL z nim umowg w sprawie zam6wienia publicznego,
kt6rej wz6r stanowi zal4czniknr 4 do niniejszej SIWZ.

Podwykonawstwo oraz zmiany umowy

o udzielenie zam6wienia publicznego w zakresie
podwykonawstwa.
Zamawiajqcy 24da wskazania przez Wykonawcg czgsci zam6wienia, kt6rej wykonanie
powierzy
podwykonawcom oraz wykazania, 2e nie zachodz4 wobec nich podstawy do
wyklucrenia
z postgpowania, poprzez zlohenie stosownego oSwiadczeni a w zal4czniku nr 2
do SIWZ.
Umowa o udzielenie zam6wienia publicznego bgdzie okreslala zakres zam6wienia, kt6re
Wykonawca
b gdzie wykonywal o sobi scie, ktor e zas za pomocl podwykonawc6w.
Zamawiaj4cy moLe dopuSci6 zmianE zakresu zam6wienia powierzonego podwykonawcom
w trakcie
realizacji zam6wienia na wniosek Wykonawcy. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej
zgody
Zamawiaj4cego. Zgoda ta moze byi udzielona, 1eheli koniecznoSi takiej zmiany jest spowodowana
okolicznosciami, na kt6re Wykonawca nie mial wpf.rvu, w szczeg6lnoSci Smierd lub likwidacja
dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawca mo2liwoSci
prawidlowego i termino w e go zr e alizow ania powierzonej mu czg Sc i zam6wienia.
Zmiany umowy.
zamaw iai 4cv przew iduj e mozl iwo s 6 wprowadzen ia nastgpui
4cych zmian

a.

b.

c'

zmiana wynagrodzenia, wylqcznie

:

w sytuacji, kiedy taka koniecznoS6 bgdzie wynikala ze zmian

wobowi4zuj4cym prawie,w szczeg6lnoSci, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku
od towar6w i uslug; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyl4cznie
w zakresie odpowiadaj4cym zmianie wysokoSci podatku VAT;
zmiana podwykonawcy, nazasadachokreSlonych w pkt. 2 niniejszego rozdziahSlWZ;
zmiana zakresu zam6wienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach okreSlonych w pkt. 2
niniej

sze

go r ozdzialu

S

IWZ

;

d. zmiana tetminu wykonania zam6wienia moze nast4pi6 w przypadku zajlcia sity wy4szej,
w szczeg6lnoSci wyst4pienia okoliczno6ci niemoZliwych do przewidzenia i zapobie1eni4 powstalych
z przyczyn niezaleznych od Stron umowy, kt6re uniem

e.

f.

olliwiaj4terminow4 realizacjg zamowienia;

zmiany, kt6re nie maj4 charakteru istotnego w rozumieniu aft. 144 ust. le;
zmiany nazasadach okreSlonych w art.144 ust.l pkt 2-4 i6.
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wszelkie zmiany umowy, pod rygorem niewa2nosci, mog4 by6
dokonyw
w formie pisemnej, z uwzglgdnieniem przepisu art. l44ustawy pzp.
4. Warunki platno5ci.

ane

wyl4cznie za zgod4obu Stron,

zapNata wynagrodzenia nast4pi

po zrealizowaniu kazdej czgsci zamowienia ( wykonawca wystawi
3
faktury po zrealizowaniu dostawy bilet6w na poszczeg6lne przel
oty. zaplata nast4pi przelewem

na rachunek bankowy wykonawcy w terminie

Do faktury nale2y

2l

dniod dnia dostarczenia do siedziby Akademii,

dol4 zyc wygenerowany ze strony Ministerstwa Finans6w
dokument
potwierdzaj }cy, 2e wystawca faktury jest czynnym podatnikiem
vAT. Dokument weryfikuj4cy
powinien by6 opattzony dat4 nie wczesniejszL,jak
data sprzedazy. Niedopelnienie obow iEzku
zalTczenia do faktury wyzei wskazanego dokumentu spowoduje
wstrzymanie platnosci do czasu
uzupelnienia braku, bez skutk6w op6znienia ze strony zamawraiEcego.

vII.

WARUNKI ADZIALA W posT4powANIU.
zgodnie z att' 22 ust' I ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zam6wieh publicznych udzielenie
zam6wienia mog4 ubiega6 sig wykonawcy, ktorzy:
1. nie podlegaj4 wykluczeniu na podstawie art. 24 ust, I pkt. 12_23;
2. nie podlegaj4 wykluczeniu na podstaw ie art. 24 ust. 5 pkt l;
3. spelniaj4 warunki udzialu w postgpow aniu, dolycz4ce:
a' kompetencji lub uprawnieri do prowadzenia okreslonej dzialalnosci zawodowej,
o ile wynika to
z odrgbnych przepis6w 'zamawiaj}cy nie formuLuje szczegotowych
wymagan w tym zakresie;
b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej _ Zamawiaj4cy nie formultje szczegotowych
wymagaii w tym
zakresie;

c'

zdolnosci technicznej lub zawodowej
- warunek bgdzie spelniony w6wczas, gdy wykonawca
wyka2e, ze posiada doSwiadczenie zdobyte poprzez wykonanie
w okresie ostatnich trzech lat przed
uplywem terminu skladania ofeft, a jeZeli okres prowadzeni a dzialalnosci jest
kr6tszy - w tym
okresie, co najmniej jednej dostawy (ednego kontraktu/umowy)
zrealizowanej dla jednego podmiotu
(lub zespolu podmiot6w) odpowiadajqc4 swoim rodzajem przedmiotowi
zam6wienia o waftoSci
minimum 50 000,00 zl brutto liczone w skali 12 m-cy wraz zpodaniem ich
wartosci, przedmiotu i dat.
Warunek twu2a sig za spelniony, je6li ww, zakres zrealizowany zostal jednym
w
zam6wieniu (przez
jedn4 dostawg Zamawiaj4cy rozumie jedenl4 kontrakt/umowg
w ramach jednej umowy)
zrealizowanvm dla jednego podmiotu (lub zespolu podmiot6w) orazzalqczy
dowody okre5laj4ce c4y
te dostawy zostaly wykonane lub s4 wykonywane nalezycie, przy czym
dowodami, o kt6rych mow.
s4 referencj e b4d2 inne dokumenty wystaw ione przez podmiot, na rzecz
kt6rego dostawy byty
wykonywane' a w przypadku Swiadczeri okresowych lub ci4glych s4 wykonywane,
a jei,eli
zuzasadnionej ptzyczyny o obiekfywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyska6 tych
dokument6w - oSwiadczenie Wykonawcy. W przypadku Swiadczeri okresowych
lub ci4glych nadal
wykonywanych referencj e b4dL inne dokumenty potwierdzaj4ce ich naleiryte
wykonanie powinny by6
wydane nie wczesniej niz3 miesi4ce przed up\rvem terminu skladania
ofert. Wykonawcy wsp6lnie
-wyzei
ubiegaj4cy sig o udzielenie zam6wienia na podstawie art. 23 Ustawy, spelniaj4
wymieniony
warunek tdziafu w postgpow aniu l4cznie.
wykonawcy, ktorzy nie wyka24 spelniania powyLszych warunk6w podlegaj4 wykluczeniu
na podstawie
art.24 ust l pkt 12ustawypzp.

VIII.

SPOSOB OCENY SPEI,NIANIA WARUNKOW ADZIALU W POST4POWANIU.
Spelnianie przez wykonawcg warunku, o kt6rym mowa w rozdzialeVll pkt
I slwz zamawiaj4cy oceni
na podstawie oswiadczenia dotyczqcego przeslanek wykluczenia z postgpowania
zlo2onego wraz zofert4
(w z6r o5wiadczen ia zaLqcznik nr 2).
2.
Spelnianie przezwykonawca warunku, o kt6rym mowa w rozdziale vII pkt
2 srwz zamawiajqcy oceni
1.

na podstawie oSwiadczenia dotycz4cego przeslanek wyklucz enia zpostgpowan
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Zamawiajqcy oceni na podstawie oswiadczenia zlo?onego
wraz
nr 3).

4' spelnian
ocenl na
wykazu
nalez5te
5' zgodnie z aft' 22a ust I

rejestru lub centralnej ewidencji

z

ofertq (wz6r oswiadczen ia

- zalEcznrk

w rozdzialevll pkt 3 lit c SIWZ zamawiajqcy
ofert4 (wzor oSwiadczenia
- zal1czmk nr 3) oraz

mowa

z

nr 7) wraz z dokumentami potwierdzaj4cymi ich
IX pkt 5 lit b slwz.
ustawy Pzp wykonawca moze polega6 na zdolnosciach
techn icznych

izawodowych lub sytuacji finansowej lub

6'

ekonomicznej innych podmiot6w, niezale7nie od charakteru
prawnego l}czqcych go z nim stosunk6w prawnych.
oznaczato, i2 skladaj4c oswiadczenie, kt6reg o wz6r
zawiera zal4cznik nr 3 do slwz, wykonawca mo?e wziq(,
pod uwagg zasioby innego podmiotu, zkt6rym
wi42e go jakiS stosunek prawny.

Jezeli inny

podmiot,

zam6wienia' zamawiaj
okolicznosci skutkuj4ce

7'
8'

Ix'

l

wykonawca polega, bgdzie bral udzial w realizacji
ia, ize w stosunku do tego podmiotu nie zachodz4

owania na podstawi e art.24 ust. I pkt 12-23 ustawy pzp
poprzez zloaenie stosownego osobnego o6wiadczeni a
w zaL4czniku nr 2 do SIWZ.
oswiadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale IX
slwz musz4 potwierdzad spelnianie przez

wykonawca warunk6w udzialu w postgpowaniu oraz brak podstaw
do *yklucr"nia z postgpowania nie
polniej ni?na dzief skiadania.
KONSORCJUM' o udzielenie zam6wienia publicznego wykonawcy
mog4 sig ubiegai wsp6lnie.
W takirn przypadku Wykonawcy zobowiqzani s4 ustanowid pelnomocnika
do reprezentowania ich
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego albo
reprezentowania ich w postgpowaniu
izawarcia umowy w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego.
warunki udziaLu w postgpowaniu
powinien spelniai jeden wykonawca lub wykonawcy wsp6lnie.
w tym celu naleiry zLoLry1jedno,
wsp6lne oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu
(wz6r oswiadczen ia - zal4cznik
nr 3)' Jednoczesnie Zaden z wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych
sig o udzielenie zam6wienia nie moze
podlegai wvkluczeniu z postgpowania na podstawie art.24 ust.
I pkt 12-23 ustawy pzp.w rwiqzku
zpowy2szyn, oSwiadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien
ztoLry|ka?dy z Wykonawc6w
(wz6r o6wiadczenia - zal4cznik nr 2).

WYKAZ OSWTADCZEN r DoKUMENT6w, porwrnRD zAJ4cycH BRAK pRZEST,ANEK
DO WYKLIICZBNIA, SPELNIANIE WARUNKOW UDZIALA W POSTUIOWANIU
ORAZ
PorwrERDZAJ4cYCH, izn oFBRowANE DosrAwy oDpowrADAJ.4
wyMAGANToM

'

OKRESLONYM PF.ZEZ ZAMAWTAJACEGO
Do oferty ka2dy Wykonawca musi dol4cry(. aktualne na dzieri skladania ofert
oswiadczenia
w zakresie wskazanym w zal4cznikach nr 2 i 3 do Srwz. Informacje zawartew
oswiadczeniach

bgd4

stanowi6 wstgpne potwierdzenie, 2e wykonawca nie podlega wykluczeniu
oraz spelnia warunki udzialu

w postgpowaniu'

2'
3'

4'

w

przypadku wsp6lnego ubiegania

sig o zam6wienie przez Wykonawc6w,

oswiadczenia sklada ka2dy z Wykonawc6w wsp6lnie ubiegajqcych sig
o zam6wienie.

W przypadku powolywania sig na zasoby innych podmiot6w w celu wykazaniabraku
istnienia wobec
nich podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunk6w udzialu, Wykonawca
zamieszcza informacje
o tych podmiotach w oSwiadczeniu w zakresie wskazanym w zalqcznikach
nr 2 i 3.
ofertg musi podpisad osoba upowaZniona do reprezentowania Wykonawcy. Je2eliupowaznienie
nie
wynika wprost z odpisu z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informa
cji o dziatalnoSci
gospodarczej do oferly naleiry dolilczyc odpowiednie pelnomocnictwa
upowazniaj4ce do
reprezentowania wykonawcy (oryginal lub odpis notarialnie poswia dczony).
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
zamawiajqcego
inforrnacji, o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaLe zanawiajacemu
oswiadczenie w formie
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pisemnej o przynaleanosci lub braku pr4,naleznosci do
tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art.
24 ust' I pkt23 ustawy Pzp. wtaz ze zlo2onym oswiadczeniem,
wykonawca mo2e przedstawi6 dowody,

2e powi4zania

z

innym Wykonawc4 nie prowadzl

do

zaldocenia konkurencji

o udzielenie zam6wienia.

5'

w

postepowaniu

v{Yznaczonym terminie, wezwie Wykonawcg, kt6rego
olenia, wskazania dostgpnoSci w formie elektronicznej
wskazania faktu posiad ania przez Zamawiaj1cego wraz

z

podaniem numeru postgpowania, aktualnych

na dzien ztoainia nastgpuj4cych

oSwiadczeri:

dokument6w lub

a'

odpis z wlaSciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji
o dzialalnosci gospodarczej,
-feZeli odrgbne przepisy wymagajl wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia
braku
podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt.l ustawy
Pzp, wystawiony nie wczesniej ni2
6 miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert;
b' wykaz dostaw, o kt6rych mowa w rozdziale VII pkt 3 SIwz z podaniem ich wartosci, przedmiotu
dostawy, dat wykonania i odbiorc6w (wz6r dokumentu stanowi zal4cznik
nr 7 do siwz; oraz
zalqczeniem dowod6w okreslaj4cych czy te dostawy zostaly wykonane
lub s4 wykonywan e nale4tcie,
ptzy czym dowodami s4 referencje b}d?inne dokumenty wystawione przezpodmlot,
na rzeczktorego
dostawy byly lub s4 wykonyrvane, a jeLeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze
Wykonawca nie jest w stanie uzyskai tych dokument6w o$wiadczenie
Wykonawcy.
JeLeli dotyczy:
c' oswiadczenie wskazuj}ce czgsci zam6wienia. kt6rych wykonanie Wykonawca zamierza powierzyc
podwykonawcy/podwykonawcom (w zor zalqcznik nr 6)
;
d' dokumenty wymagane w przypadku, kiedy Wykonawca polega na zdolnoSciach techn icznych
i zawodowych lub sy'tuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotriw (okre$lon
e w rozdziale
VII pkt 3);

e' WYKoNAWCA ZAGRANICZNY. Jezeli

Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkaniapoza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sklada dokument (dokumenty) wystawiony
w kraju, w ktorym
ma siedzibg lub miejsce zamieszkania potwierdzaj4cy, Le nie otwarto jego likwidacji
ani nie
ogloszono upadloSci. Dokument powinien byi wystawiony nie wczesniej niZ
6 miesigcy przed
uplywem terminu skladania ofert. Je2eli w miejscu zamieszkania osoby lub
w kraju, w ktorym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania, nie wydaje sig dokument6w,
o kt6rych mowa
wniniejszym punkcie, zastgpuje sip je dokumentem zawieraj4cym oSwiadczenie
zloz|one przed
notariuszem, wlasciwym organem s4dowym, administracyjnym albo organem
samorz4du
terytorialnego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w kt6rym
Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania. Dokumenty sporz4dzone w jgzyku
obcym
skladane s4

w

r az

z ttumaczeniem na j gzyk po I ski.

x. sPosoB

POROZUMIEWANTA Sr4 ZAMAWTAJACEGO Z WYKONAWCAMT ORAZ
PRZEKAZYWANTA oSwrancznx LUB DoKUMENTow; osoBy upRAwNroNE

DO POROZUMTEWANTA Sr4 Z WYKONAWCAMT
' Komunikacj a migdzy Zamawiaj}cym a Wykonawc4 odbywa sig za po5rednictwem operatora pocztowego
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. - Prawo pocztowe, osobi6cie, za pogrednictwem
poslarica lub przy uiryciu $rodk6w komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia lg lipca
2002 r. o Swiadczeniu uslug drogE elektronicznq.
2. JeLeliZamawiajqcy lub Wykonawcaprzekazuj4 o6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za
pomoc4 6rodk6w komunikacji elektronicznej (o ile nie jest wymagana forma pisemna),
ka1da ze stron. na
Z4danie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
3.
Koresponde ncjg zw i4zanl z niniejszym postgpowaniem naleiry kierowa6 :
l

a.

na adres:

b.
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Akademia Mazyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego
w Bydgoszczy
ul. Juliusza Slowackiego 7; g5_00g Bydgoszcz

c.

na adres e-mail: zam.pub@,atnuz.bydgoszcz.pl, Iub

+'

@,

z Wykonawcami w sprawach zwiqzanych z procedur4
znych, dostgpny pod numerem tel. 52 321 06 g7 w.26
ialku do pi4tku.

XI. SPOSOB UDZIELANIA WYJASNIEN I ZMIANY TRESCI SIWZ
l' Wykonawca moLe zwr6ci6 sig do zamawiajqcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci
niniejszej SIWZ.
2.
62niej

ni| nadwa dni przed
ptyn4l do Zamaw iaj 4cego
nu skladania ofert.
w

3'
4'
5.
6'

7

'

8'

xII.
1.

4l po terminie okre5lonym w punkci e poprzedzaj4cym,
Zamawiaj}cy moze udzielii wyjaSnieri lub pozostawid wniosek bezrozpoznania.
Tre{6 zapytan (bez ujawniania ich hrodla) wraz z wyjasnieniami przekazana
zostanie wszystkim
Wykonawcom, kt6rym przekazano SIwz oraz opublikowana na
stronie internetowej, na kt6rej
zamieszczona j est SIWZ.
Zamawiaj}cy jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach)
do zmiany tresci SIWZ. Dokonana
zmiana przekazana zostanie wszystkim wykonawcom, kt6rym przekazano
slwz oraz opublikowana na
stronie internetowej, na kt6rej zamieszczona jest SIWZ.
Je2eli w wyniku zmiany tresci SIWZ niezbgdny bgdzie dodatkowy
ezas na wprowadzen ie zmian
wofertach otaz w przypadku dokonlrvania zmiany tresci ogloszenia
o zam6wieniu w Biuletynie
zamowiefi Publicznych , zamawiaj4cy przedluiry termin skladania
ofert informuj4c o tym wykonawc6w,
kt6rym przekazano slwz oraz opublikuje tg informacjg nastronie internetowej,
na kt6rej zamieszczono
SIwz' Informacja o nowym terminie skladania ofert zamie szczona zostanie rowniez
w Biuletynie
Zam6wien Publicznych.
Przedluaenie terminu skladania ofert nie wptywa na bieg terminu
skladania wniosk6w o wyjaSnienie
tre6ci SIWZ.
Informacje udzielone w trybie innym ni2 przewidziany w niniejszym
rozdziale (w szczegolnosci
udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z
wykonawcami) nie maj4 waloru
wyjaSnieri, o kt6rych mowa w art. 3g ustawy pzp.

WYMAGANTA DOTYCZ4CE WADTUM
Zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia wadium

XIII. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA
1' Wykonawca zwiqzany iest ofer14 przez30 dni licz4c od uplywu terminu skladania ofert.
2' zgodnie z art' 85 ust' 2 ustawy Pzp.wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiaj4cego

moze
przedluiryc termin zwi}zania oferl4, przy czym Zamawiajqcy moke
tylko raz(co najmniej na 3 dni przed
uplywem terminu zwiqzania oferl4) zwroci6 sig do Wykonawc6w o wyraze nie
zgody na przedtu2enie
tego terminu o oznaczony okres, nie dluLszy jednak niz o 60 dni.

XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OF'ERT
1' Wykonawca ma prawo zlo2yd tylko jedn4 ofertg. ZloLenie wigkszej liczby ofert lub oferfy alternatywnej
dzie skutkowalo odrzuceniem wszystkich of ert zlozony ch pr zez Wykonawca.
Pod rygorem niewaznoSci oferta wraz z zatqcznikami powinna by6 sporz4d
zona
b9

2'

pisemnej,

w igzyku

polskim. Dokumenty sporzqdzone

ztlumaczeniem na jgzyk polski.
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3'
4'
5'

oferta oraz jei zal4czniki powinny byc czytelne.

w tym celu zaleca sig jej sporz4dzenie pismem
maszynowym, na komputerze lub c4,telnym pismem odrgcznym.
ofertq sporz}dza sig wedlug wzoru stanowi4ceg o zal1czniknr 1 do SIwz (formularz
oferty).
oferta powinna byd podpisana przez osobg uprawnion4 do reprezentacji
Wykonaw cy. Lapodpisanie
uwaLa sig wlasnorg czny czytelny podpis, b4dZ podpis wraz z piecz4tk4
pozwalajEc4na zidentyfikowanie

podpisu.

6'
7.

Ka2da poprawka w tresci oferry (w
parafowana pr zez W ykonawcA.

Em m.in. przekre6lenie, nadpisanie, uzupelnienie itp.) powinna by6

Zamawiajqcy zaleca, aby:
kaada strona oferty (w tym tak2e dokum enty zlo2one wraz

a'

p

ar af ow ana pr zez W ykon

b' ws4'stkie strony ofeffy byly ze sob4 trwale
ponumerowane.

8'

9

z

ofeft4) powinna by6 podpisana lub

awcA

zlIczone (np. zszyte, spigte, zbindowane itp.) ikolejno

Je2eli informacje zawatte w tresci oferty stanowi4 tajemnica przedsigbiorstwa
w rozumieniu art. l l ust. 4
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomosci
publicznej informacje
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsigbiorstwa lub inne informacje
posiadaj4ce wartosi
gospodarcz4, co do kt6rych przedsigbiorca podj4l niezbgdne dzialaniaw
celu zachowania ich poufno6ci),
Wykonawca jest uprawniony do zasftzehenia, 2e nie mog4 by6 one udostgpniane
innym uczestnikom
posrgpowanta, must JednaK Wkazac. iL zastrzeione i
Informacje takie powinny zostai opatrzone przez Wykonawcg klauzul4,,informacje
stanowi4ce
tajemnica przedsigbiorstwa". Ponadto, zaleca sig oddzielenie dokument6w
zawieraj4cych takie
informacje od pozostalych dokument6w skladaj4cych sig na ofertg i trwale ich
spigcie.
ofertg naleiry zloIyc w zamknigtym opakowaniu uniemozliwiaj4cym odczytanie zawarto5ci
bez jego
uszkodzenia. opakowanie powinno by(, zabezpieczone przed przypadkowym
otwarciem. opakowanie
powinno byd opatrzone nazw4 i adresem wykonawcy, zaadresowane:
oraz oplsane:

Akademia Muzyczna imienia Fetiksa Nowowiejskiego w Bydgoszcry
ul. Juliusza Slowackiego 7 85-008 Bydgoszcz

Rezerwacja, sprzedai i dostawa bilet6w lotniczych"
NIE OTWIERAC PRZED 05.03.2018, godz. 10.00
10.

Do wypelnionego formularza ofert (wg wzoru stanowi4cego zal1czniknr 1 do SIWZ)
naleLry dol4czy6:
a. oswiadczenie dotycz4ce przeslanek wyklu czania z postgpowania (wz6r zalqczniknr 2 do SIWZ);
b. o6wiadczenie o spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowaniu (wz6r zal1czniknr 3 do SIWZ);
c' pelnomocnictwo upowainiaj4ce do reprezentowania Wykonawcy (oryginal lub odpis notarialnie
poSwiadczony);

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczeniana stronie internetowej Zamawiaj4cego
informacji,
o kt6rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekahe ZamawiajQcemu oSwiadczenie w formie
pisemnej
o ptzynaleino5ci lub braku przynaleznoSci do tej samej grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w
art. 24 ust. I
pkt 23 ustawy Pzp' Wraz ze zloilonym o5wiadczeniem, wykonawca mohe przedstawi6 dowody,
2e
powi4zania z innym Wykonawc4 nie prowadz4 do zaldocenia konkurencji w postepowaniu
o udzielenie
zam6wienia.
11.

Zamawiajqcy przed udzieleniem zam6wienia, w
wznaczonym terminie, wezwie Wykonawca, kt6rego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz4, d,o zLohenia. wskazania dostgpno5ci w formie elektronicznej

w og6lnodostgpnej i bezplatnej bazie danych lub wskazania faktu posiadania przez Zamawiaj4cego wraz
z podaniem numeru postgpowania, aktualnych na dzie| zloaenia dokument6w lub oswiadczeri
wymienionych w rozdziale IX SIWZ.

12. Wszelkie koszty zwi4zane zprzygotowaniem i zloaeniemoferty ponosi Wykonawca.
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13.

a ofeffy przed uplywem term

(przed uplywem terminu
Zasady skladania takich pow
szego rczdzialu SIWZ,

opatrzone dopiskiem,,zMrANA

z tym Le opakowanie powinno byi

oFERTy" lub,owycoF,ANrE ox,ERTy,,.
14' Koperty opattzone dopiskiem ,,ZMIANA OFERTY" zostan4
otwafte podczas otwierania
Wykonawcy, kt6ry zloLyN powiadomienie o zmianach.

of.erty

15' Koperty opatrzone dopiskiem,,wYCoFANrE OFERTY"

zostan4 otwarte w pierwszej kolejnosci. po
stwierdzeniu prawidlowosci wycofania, Zamawiaj4cy
nie otworzy ofeffy uznanej zawycofan'.

XV.
l.

MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
Ofefy naleLry sklada6 w Sekretariacie pok6j l g parter.
lub przesla6 napowyhszy adres.
Akademia Muzy czna imi enia Feliksa Nowowiej skie go w

B yd go

szczy

ul. Juliusza Slowackiego 7; g5_00g Bydgoszcz
pok6j 18 (sekretariat)

2.
3'

2.09:45
Kaada zlo2ona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez
nadanie jej kolejnego numeru
orazwskazanie daty i godziny wplynigcia,

XVI. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
1'
skiego w Bydgoszczy
ul. Juliusza Slowackiego 7 g5-00g Bydgoszczpok6j 03 suteryna.

2'

Bezposrednio przed otwarciem ofert zamawiajqcy poda kwotg,
sfinansowanie zam6wienia.

3.
'
5'

4

jak4

zamierza przeznaczy; na

Podczas otwarcia ofert zamawiai4cy poda nazvvy i adresy
wykonawc6w oraz zawarte w ofercie
informacje dorycz}ce ceny oraz pozostalych kryteri6w oceny ofert,
terminu wykonania zam6wienia.
okresu gwarancji i warunk6w platno6ci.
otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, 2e moke wzi4d w nim udzial
kakdy zainteresowany.
Niezwlocznie po otwarciu ofert zamawiaj4cy zamie5ci na stronie internetowej
informacje dotyczEce:
a. kwot5r, jak4 zamierza przeznaczy| na realizacjg zam6wienia;

b. firm

c'
XVII.

oraz adres6w wykonawc6w,ktorzy zNoiryrioferty w terminie;
ceny otaz pozostatych kryteri6w oceny ofert, terminu wykonania zam6wienia,
okresu gwarancji
i warunk6w platnoSci zawafichw ofertach.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
l. wykonawca zobowi}zany jest poda6 ceng w zlotych polskich (z dokladnosci4 do
dw6ch miejsc po
przecinku) slownie i liczb}. Podan4 ceng naleiry rozumiei jako ceng w
rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt I
ustawy zdnia 5 lipca 2001r. o cenach (Dz. u. Nr 97, poz. 1050, zpo1n.
zm.).
2.
ofertg stanowi6 bgdzie: cena brutto opLaty transakcyjnej za wystawienie jednego
biletu lotnic zego oraz
wysokos6 upustu okre6lonego w Yo od, ceny biletu lotniczego przewohnika, jakiego
Wykonawca udzieli
Zamawiaj4cemu przy sprzedairy biletu. Przez okreSlenie ..oplata transakcyjna',
rozumie sig oplatg za
posrednictwo w sprzedairy biletu, zawieraj4c4 wszystkie koszly (w
tym m.in.: koszty zwi'zane
zrezerwacj4, wystawieniem i dostaw4 biletu, obslug4 biurow4 oraz inne skladniki
cenotw6rcze wtym
m'in' wzrost cen towar6w i uslug konsumpcyjnych do korica rcalizacji przedmiotu zam6wienia,)
zw iqzane z r e alizacj 4 przedm iotu zam6wieni a.
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3'
4'
5'
6'

xvrrr'

cena oplaty transakcyjnej jak

i wysokosi upustu od ceny biletu pozostaje niezmienna przez okres
obowiqzyrvania umowy.
Zamawiajqcy zastrzega, 2e poszczeg6lne oplaty jednostkowe
musz4 by6 wy2szeniZ 0,00 zl i okreslone
do 1 grosza (z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku).
zamawiai4cy zastrzega, ze wysokosi upustu musi wynosii
minimum 0%.
wszelkie rozliczenia dotycz4ce realizacji przedmiotu zam6wienia
opisanego w niniejszej specyfikacji
dokonywane bgd4 w zloty ch polskich.
oPrs KRYTERTOW, KTORYMT ZAMAWTAJACY B4DZTE Sr4
KIEROWAT, pRZy WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIOW

I SPOSONU OCENTY
OFERT
1' Przy wyborze ofefi najkorzystniejszej zamawiaj4cy bgdziekierowal sis kvteriami:
Cena (oplata transakcyj na)

Upust

2.

-

-

60

o/o

40%

ocena punktowa oferty bgdzie dokonana wedrug nastgpui4cego
wzoru
Ocena

ofeffy:

Cot + U

gdzie:

Cot - ocena oferty w kryterium ceny (oplaty transakcyjnej)
U - ocena oferty w kry4erium upust
Cot - licztta punkt6w uzyskanych przez ofertg w kryterium
,,Cena optatytransakcyjnej (,,Cot,,),,. Cot cena

oplaty transakcyjnej, tj. wartosi oferowanej oplaty transakcyjnej pobieranej
przez wykonawca za
wystawienie jednego biletu podr6Znego (podana w ofercie cena
bgdzie dotyczylakazdego wystawionego
biletu i bgdzie obowi4zyrva6 przezcaly okres realizacjizam6wienia)

u -

liczba punkt6w uzyskanych przez ofertg

w

kryterium "UpuST" od ceny biletu podr6znego

przewoanika wraz z m. in. oplatami lotniskowymi - wysoko5d
upustu okreslonego w %;o od ceny biletu
przewoanik& (,,U")". U % (procentowy) upust od ceny biletu przewolnikawraz
z oplatami(w tym m.in.:
podatek, opNaty skarbowe ilotniskowe, oplaty paliwowe, security
i inne skladniki cenotworcze)jakiego
Wykonawca udzieli zamawiajEcemu przy sprzedaLry biletu (podany w ofercie
upust bgdzie dotyczyl
kazdego wystawionego biletu i bgdzie obowi44rwa 6 przezcaly okres
realizacjizam6wienia).

3'

ocena ofeffy w kryterium cena (oplaty transakcyjnej) zostanie wyliczona
za pomoc4 nastgpuj4cego

wzoru:

Cot:

najniZsza zaoferowana cena

x60
cena badanej ofe

UWAGA! cena (oplata transakcyjna) musi by6 wyisza niZ 0,00 zl i okreslona
z dokladnosci4 do
dw6ch mie.isc po przecinku. W prrypadku podania ceny 0,00 zl lub braku
podania ceny
w formularzu ofertowymZamawiai4cy odrzuci ofertg na podstawie art.89
ust. I pkt 2 ustawy pzp.

4.

ocena oferty w kryterium upust zostanie wyliczona zapomocqnastgpuj4cego
wzoru:
wysoko6d upustu badanej oferty

U---------_

..... najrvyisry

x
zaoferowany upust
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UWAGA! upust musi lvJ'nosi6 minimum 0 yo.w
przypadku braku podania upustu w formularzu
ofertowym zamawiai4cy odrzuci ofertg na podstawi"
u"t. g9 ust. I pkt2ustawy pzp.

5'

zamawiaiqcy, uwzglgdniajqc zaoferowane przez
wykonawcg wielko$ci, tj.
-,,cena oplatytransakcyjnej,,
jako kryteri6w oceny ofert, wyliczy
i
ceng
wartos6 oferty wedlug ponizszego wzoru:
"upust"

cof

(cena oferty) = lrwota
iak4 zamawiaj4cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie zam6wienia)

x (100o/o - U) + 120 x Cot

PowyZszy wz6r Zamawiaj4cy opracowal
celem u
postgpowaniu na podstawie przewidyrvanych
ilo6
ten cel Srodk6w finansowych, zgodnie z informac

umoZliwi takZe stwie rdzenie czy najkorzystniej
alizacj E zam6w ienia.
Punktacja ptzyznawana ofeftom w poszczeg6lnych
kryteriach bgdzie liczonaz dokladnosci4 do dw6ch
miejsc po przecinku. Najwy2szaliczbapunkt6w
w znaczyofertg najwyzej ocenion4.
ZamawiajEcy udzieli zam6wienia wykonawcy,
kt6rego oferta odpowiada6 bgdzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp oru
w stwz i zostanie oceniona jako najkor zystniejsza
w oparciu o podane kryteria.
zgodnie z art' 87 ustawy pzp zamawiai4cy jest zobowiFzany
poprawi6 w ofercie:
a. oczywiste ornylki pisarskie,
b. oczlrviste omylki rachunkowe, z uwzglgdnieniem konsekwencji
rachunkowych dokonanych
re

6'
7

'

8'

poprawek,

c. inne omylki polegaj4ce na niezgodnoSci oferty z SIWZ, niepowoduj4ce
istotnych zmian w tre6ci
ofeffy.

9'

JeZeli nie bgdzie moLna dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej
ze wzglgdu nato,Zedwie lub wigcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostalych
kvteri6w oceny ofert, Zamawiaj4cy sposr6d tych

ofert dokona wyboru oferty znajni2sz4cen4 (art. 91
ust. 4 ustawy pzp), a jekeli zostaLy zlo1oneofbrty
o takie'i samej cenie, Zama iajilcy wzywawykonawc6w,kt6rzy
zlozyrite oferty, do zloLeniaw terminie
okre Slonym pr zez Zamawiaj
4ce go ofert dodatkowych.

xrx'

TNFORMACJE

o

FoRMALNoscrAcH, JAKIE powrNNy

zosrAe

DopEr,NroNE

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA
UMOWY
1' Zamawiai4cv udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6ry nie podlega wykluczeniu
z postgpowania, kt6rego
oferta nie podlega odrzuceniu i kt6rego oferta zostalauznanaprzez
zamawiaj4cego zanajkorzystniejsz4
w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogloszeniu o zam6wieniu
oraz w niniejszej SIwz.
2' zamawiaj4cv poinformuje niezwlocznie wszystkich wykonawc6w, kt6rzy
zloLryli ofeffy o wyborze
najkorzystniejszej oferty, o wykonawcach,kt6rzy zostali
wykluczeni rportgpo*unia, o wykonawcach,
kt6rych oferty zostary odrzucone orazo uniewaZnieniu postgpowania.

3'
4'
5'

Informac-ia

o

wyborze najkorzystniejszej oferty oraz

o uniewa2nieniu postgpowania zostanie
zamieszczona na stronie internetowej www. am u z. byd go
szcz. p I
Umowa zostanie zawartaw terminach okreSlonych zgodnie
z art. g4ustawy pzp.
Jezeli najkotzystniejsz4 ofertg zloLylo konsorcjum (oferta
wsp6lna), zamawiaj4cy za2ryda Qeszcze przed
zawatciem umowy w sprawie udzielenia zam6wienia publicznego)
umowy reguluj4cej wsp6lpraca

Wykonawc6w.

XX.

WYMAGANIA DOTYCZ4CE ZABEZPTECZENIA NALBZYTEGO
WYKONANIA UMOWY

zamawiaj4cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenianaleirytego
wykonania umowy.
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xxr'

o SRODKACH ocHRoNy rRAwNEJ pRZysLUGUJAcycH
W TOKU POST4POWANIA O IJDZTFjLENIE zIvT6wTnNIA
PUBLICZNEGO
1'
lub mieli i
iu zam6wien ia orazponiesli
PouczENrE

przepis6w
odwolanie

.z.

3'

lub mog4 poniesi
publicznych, przysluguje odwolanie.

ujewylilcznie wobec czynno6ci:

a. okreSlenia warunk6w udziaLuw postgpowaniu;
b. wykluczenia odwolui qcego zpostgpowania o udzielenie
c. odrzucenia oferly Odwoluj4cego;
d. opisu przedmiotu zam6wienia;
e. wyboru najkor4rstniej szej oferty.

5.
6.
7'

zam6wienia:

odwolanie wnosi sig do Prezesa Krajowej Izby odwolawczej
w terminie 5 dni od dnia przeslania
informacji o czynnosci zamawiajqcego stanowi4cej podstawg jego
wniesienia - jezel i zostaly przeslane
w spos6b okreslony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie
l0 dni jekeli zostaly przesLanew

-

spos6b;

4'

wyKoNAwcy

inny

odwolanie wobec tresci ogloszenia o zam6wieniu, atakLewobec postanowieri
niniejszej slwz wnosi sig
w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogloszenia w Biuletynie zamowiertpublicznych
lub SIWZ na
stronie internetowej,
Odwolanie wobec innych czynnoSci wnosi sig w terminie
5 dni od dnia, w kt6rym powzigto htb przy
zachowaniu naleirytej starannoSci mohna bylo powzi46 wiadomosi
o okolicznosciach stanowiacvch
podstawg jego wniesienia.
o d r ozstrzygnigcia odwolania przez Kraj ow q rzbg odwolawcz4
pr4rsluguje skarga do S4du Okrggowego

w Bydgoszczy.
Skargg wnosi sig za posrednictwem Prezesa Krajowej Izby
odwolawczej
dorgczenia orzeczeniaKraj owej Izby Odwol aw czej.

w terminie 7 dni oddnia

Zal4cznikiz
l. Formularz ofertowy - zalqczniknr I;
2' Wz6r oswiadczenia dotycz4cego przeslanek o wykluczeniu z postgpowania zaNqcznik nr 2;
3' Wz6r oswiadczenia o spelnianiu warunk6w udzialuw postgpowaniu zal4czniknr
3;
4. Wz6r umowy - zat4cznik nr 4;
5. wz6r oswiadczenia o przynarehno6ci do grupy kapitalowej - zaL4czniknr 5;
6' Wz6r oSwiadczenia o zakresie prac powierzonych podwykonaw
cy - zal4czmk nr 6;
7. Wykaz dostaw- zalqczniknr J
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Zal1cznik nr

I do SIWZ_ZP_PN_2/2018

F'ORMULARZ OFERTY
Zamawiajqcy:
Akademia Muzy czna imienia Feliksa Nowowiej skiego
w Bydgoszczy
ul. Juliusza Slowackiego 7;
85-008 Bydgoszcz

Nazrva Wykonawcy (lub Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig
o udzielenie zam6wienia):

Adres

Cry wykonawca jest malym lub Srednim przedsigbiorstwemr (zaznaczy6wlaSciwe):
TAKAIIE

Adres
Adres do korespondencji zZamawiaj1cym (eZeli inny nizpodany wy2ej)

(UWAGA-w przypadku oferly wsp6ln ej nalely podai dane dotycz1ce
Petnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzinaogloszenie o zam6wieniu publicznym na:

,,Rezerwacig, sprzedai, i dostawg bilet6w lotnicrych,
SKI_ADAMY OF,ERT4
na wykonanie przedmiotu zam6wienia w zakresie okreSlonym w specyfikacji
istotnych warunk6w
zam6w ienia na nastgpuj 4cych warunkach :

1'

cena (oplata

transakcyjna)...'....'..'....

.......21

brutto

(warrosi wigksza niz 0,00 zl, z dokladnosci4 do dw6ch

miejsc po przecinku, )

slownie:'
2' upust

... .. .zr,

(okreSlony

sprzeda\t biletu w

w %) od ceny biletu przewoLnika wraz z oplatami,jakiego Wykonawca udzieli przy

wysokoSci

....o/o, (warto(;6minimum 0%)

\zgodniezzaleceniemKomisjizdnia6maja2003r.dotycz4cymdefinicjimikroprzedsigbiorstworazmalychisrednichprzedsigbiorstw

L

-

(Dz.tJrz.rJE

124 220.5.2003, str. 36):

mikroprzedsiebiorstwo to przedsigbiorstwo, ktore zatudniamniej niz 10 os6b i kt6rego roczny
obrot lub roczna suma bilansowanie przekracza
2 milion6wEIJR:
male przedsiEbiorstwo to przedsigbiorstwo, kt6re zatrudnia mniej niz 50 os6b i kt6rego roczny
obr6t lub roczna suma bilansowa nie przekracza
l0 milion6wEUR.
Srednie przedsiebiorsh'va: przedsigbiorstwa, ktore nre s4 mikroprzedsigbiorstwami ani malymi przedsigbiorstwami
i kt6re zatrudniaia mniei niz
250 os6b i kt6rych roczny obr6t ni'e przekra'cza 5o miii,i,r-.iw'Eiifr'I,;ililffffi;'birunro*u nrcprzekracza4j
mition6w EUR.

Strona 14 226

ZP-PN-2I2OT8

Lp.

IloS6 bilet6w

Trasa przelotu

Planowany
termin

Cena oplata
transakcyjna

Upust

wzl
Madryt Warszawa

17.04.2018r.

2

Warszawa -Madryt

23.04.2018r.

I

Madras-Warszawa

17.04.2018r.

1

Warszawa- Madras

23.04.2018r.

2

Warszawa -Pekin

20.05.2018r.

2

Pekin Warszawa

28.05.2018r.

Warszawa-Seul

10.10.2018r.

bilet6w

wzl

I
2

Cena

2

3

35

lub
I I .10,2018r.
15.10.2018r.
35

Seul- Busan

lub
i 6. 1 0.20 I 8r.

35

Seul- Warszawa

21.10.2018r.
lub
22.10.2018r.

OSwiadczam),. ze:

o
o

ofefia zawiera wszystkie koszty nwiqzane z wykonaniem zam6wienia, jakie poniesie Zamawiaj4oy
w przypadku wyboru niniejszej oferty;
zapoznalidmy sig ze specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wienia

i

nie wnosimy do niej Ladnych

zastrzeLen;

posiadamy wszystkie informacje niezbgdne do prawidlowego przygotowania

i

zLohenianiniejszej oferty;

jeste6my zwiqzani niniejsz4 ofert4 przez okres 30 dni od dnia uplywu terminu
sktradania ofert;

zapoznalilmy sig z postanowieniami wzoru umowy, okreSlonymi w specyfikacji istotnych warunk6w
i zobowi4zujemy sig, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umo\ ry zgodnej
zniniejsz4 ofettq, na warunkach okreslonych w specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia, w miejscu
i terminie W znaczony m pr zez Zamaw iaj 1cego ;
zam6wienia
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Wraz z oferta naleint zloi,v6,

z

1'

oSwiadczenie dotyczqce przeslanek wykluczenia z postgpowania- zalqczniknr
2;

2.

oswiadczenie o spelnianiu warunk6w udziaLuw postgpowaniu

3.

pelnomocnictwo (eZeli dotyczy)

-

zal4cznik nr

3;

A

+.

podpis i pieczE(, osoby uprawnionej
(lub os6b uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy)
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Zalqcznik nr 2 do SIWZ-Zp-pN-2/20f 8

WYKONAWCA:

(pelna nazwalfirma)

reprezentowany przez:
(imig, nazw

is

ko,

s

t anow i s

ko/p o ds t aw a do r epr ez ent acj i)

OSwiadczenie wykonawcy
skladane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r.
Prawo zamfwiefi publicznych (dalej jako: ustawa pzp)

DOTYCZACE PRZESI,ANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA
Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. Rezerwacja,
sprzeda2 i dostawa
bilet6w przewozowych (ZP-PN-2/2018), prowadzonego przez Akademig Muzyczn4
imienia Feliksa

Nowowiejskiego w Bydgoszczy, oSwiadczam, co nastgpuje:

oSwHtczENrA Dorycz4cE wyKoNAWCy:

1'

oswiadczam,2enie podlegamwykluczeniuzpostgpowanianapodstawie
art.24 ust 5 pkt I ustawy pzp.
..,

dnia

.

.....

..

art.24ust.

I pkt. 12-23 oraz

.... r.

(podpis)

oswiadczam, 2e zachodz4 w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postgpowania
na podstawie art. ......

ustawy Pzp @odat majqcq zastosowanie potlstawg wykluczenia spoirod wymienionych
w art. 24
ust' 5 ustawy Pzp). JednoczeSnie

ust. I pkt I3-l4, l6-20 lub art. 24
o5wiadczam,2ew zwi4zku zww. okolicznoSci4, na podstawie art. 24 ust. g

ustawy Pzp podl4lem nastgpuj4ce Srodki naprawcze:

(podpis)

OSWIADCZENM DOTYCZACE
WYKONAWCA:

PODMTOTU,

NA KTOREGO ZASOBY powoLUJE

SrD

oswiadczam, ze nastgpuj4cy/e podmiotly, na kt6rego/ych zasoby powolujg sig w niniejszym
postgpowaniu,
...

tj.:

(podat pelnq nazwg/firmg, adres, a tak2e w zale2noici ocl podmiotu: NIP/PESEL,
KRS/)E\DG)

z postgpowania o udzielenie zam6wienia.

nie podlega/j4 wykluczeniu

(podpis)
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O6wiadczam, 2e nastgpuj4cyle podmio/y,
(podat pelnq nazwgffirmg, adres, a tak2e w zale2noici
od podmiotu:

NI\/\ESEL,

postgpowania o udzielenie zamowienia.

KRS/1EiDG),

nie podlega/

4 wykluczeniu

z

(podpis)

onz

zostaLy przedstawione

przedstawianiu informaci i.

z

pelnq Swiadomo6ci4 konsekwencji wprow adzenia zamawiajqcego

(podpis)
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Zal4cznik nr 3 do SIWZ-ZP-PN-2/2018

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma)

reprezentowany przez:
( im i g,

n

azw i s ko,

s t an

ow i s ko/p

o ds t aw

a do r epr e z e nt acj i)

OSwiadczenie wvkonawcv
Skladane na podstawie art. 25a ust. I ustawy z dnia 29 stycznia2004 r.
Prawo zam6wierh publicznych (dalej jako: ustawapzp)

Na potrzeby postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego pn. Rezerwacja, sprzedai i dostawa
bilet6w przewozowych (ZP-PN-2/20182018), prowadzonego przez Akademig Mlzycznq imienia Feliksa

Nowowiejskiego w Bydgoszczy, o5wiadczam, co nastgpuje:

o$wiadczam, ze spelniam warunki udziatuw postgpowaniu"ottesio;;'p;;;;'tu awiaj4cego
w rozdziale

pkt 1-3 SIWZ.

dnia

VII

r

(podpis)

O6wiadczam, 2e

w

celu wykazania spelniania warunk6w udzialu-;-p*igp"*aniu, okreSlonych
zamawiajqcego w rozdziale VII pkt 1-3 SIWZ polegam na zasobach nastgpuj4ce golychpodmiotu/6w:

w

nastgpuj4cym zakresle: ...

(podat pelnq nazwg/firmg, adres, a tak2e w zale2noici od podmiotu: NIq/qESEL, KRS/1EiDG)

..,

dnia

............r.

(podpis)

OSwiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyZszych oSwiadczeniach s4 aktualne i zgodne zprawd4
or az zo staly przedstawione z peln1 SwiadomoSci4 konsekwencj i wprow adzenia zamawiaj4cego
w bt4d przy
przedstawianiu informacj i.

(podpis)
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Zal4cznik nr 4 do SIWZ-ZP-PN_2/201 8

UMOWA nr ..........,...(WZOR)

dniu
.....201g r. pomigd4,:
Akademi4 Maryczn4 imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy z
, siedzlb4 przy ul. Juliusza
Slowackiego 7; 85-008 Bydgoszcz, NIP 554-03l-32-25, zwanym dalej
,,zamawiaj4cym,,,w imieniu
zawarta w Bydgoszczy w

kt6rego

dziala:

Kanclerz,
........przy kontrasygnacie Kwestora _

;

..

. zw any m l_n4,, Wykon aw c4,,, reprezentow any ml _n4 przez

Wyzej wymienieni, nazywani r6wnieZ dalej l1cznie Stronami, lub ka2da z osobna Stron4,
zgodnie zawieraj4
umowg (dalej nazywan4 r6wnie|,,Umow4,') o wskazanej niZej treSci.

1.

2

$1
Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku rczstrzygniEcia postgpowania o udzielenie
zam6wienia
publicznego numer ZP-PN-212018, przeprowadzanego w trybie przetargu
nieograniczonego, w ramach
kt6re go oferta wykonawcy zo stala wybrana j ako naj korzystniej sza,
Przedmiotem umowy jest realizowana sukcesy'wnie: Rezerwacja, sprzedai

i dostawa bilet6w lotnicrych,
przez Wykonawcg na rzecz zamawiaj4cego, na zasadach opisanych szczeg6lowo
Specyfikacji Istotnych Warunk6w Zamowienia i zgodnie zzam6wieniami skladanymi przez

(zagranicznych

w

)

Zamawiaj4cego.

l. Do obowi4zk6w Wykonawcy

l)

2)

3)
4)
5)

$2
naleiry w szczeg6lnoSci:

i sptzeda? wraz z dostaw4 bilet6w lotniczych promowych i autokarowy ch (zagranicznych,
krajowych) stosownie do skladanych przez zamawiaj4cego zleceh w zakresie: tras, termin6w
i klas
podroiry, wedlug obowi4zuj4cych taryf okreSlonych przez przewoZnik6w, z uwzglgdmeniem
najkorzystniejszych w danym momencie cen;
stosownie do wskazari Zamawiaj4cego w zakresie tras, termin6w orazklas podr6zy, przedstawienie
przez Wykonawc9 tolnych wariant6w pol4czenia uwzglgdniaj4cych najkorzystniejsze
na rynku ceny
i promocje (tzn. uwzglgdniaj4ce zniilki: grupowe o ile wystgpuj4 warunki ichprzyznanLa, wynikaj4ce
z terminu rezerwacji, polqczeh weekendowych oraz wszelkiej promocji, w tym tak1e na zlecenie
Zamawiaj4cego tzw. bilet6w przewo2nik6w,,tanie linie") wrazzpodaniem informacji dotycz4cych:
a) jak przesunigcie terminu wyjazdu (np. wylot I dziert wcze6niej lub powr6t 1 dziert po1niej)
wplynie nazmiang ceny biletu;
b) nazw linii lotniczych;
c) najkorzystniejszych tras podr6zy, dlugodci trasy i czasu podr6zy;
d) doradztwa w zakresie zmianw czasie trwania podr6Lry;
e) zapewnienie dostgpu do wszystkich taryf publikowanych i niepublikowanych linii lotniczych, linii
promowych i przewoLnika autokarowego.
zapewnienie mozliwosci bez kosztowego zwrotu biletu w dniu jego wykupu;
po5rednictwo migdzy Zamawiajqcym, aprzewoznikiem w sprawach reklamacyjnych;
przejgcie obowiEzk6w dotycz}cych skladania ewentualnych odwolaf i reklamacji do linii lotniczych,
promowych i przewoZnik6w, azwlaszcza do reprezentowania Zamawiajqcego w sprawach
reklamacyjnych dotycz4cych przewoz6w realizowanych na podstawie rezerwacji i zakup6w
rezerwacja
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6)
7)
8)
9)
l0)

dokonlrvanych u Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
zwiny przewolnikalub ze wzglgd6w losowych;

w

przypadku zwrotu bilet6w niewykorzystanych

bezplatne dostarczanie dokument6w podr6iry
@ilet6w) oraz faktur do siedziby Zamawiajqcego;
przesylanie rezerwacji oraz bilet6w elektronicznych bezpo$re
dnio z systemu na wskazany adres
poclty elektronicznej pracowni ka Zamawiajqcego
;

fakturowanie: termin platnoSci - 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiaj4cego prawidlowo
wystawionej faktury przez Wykonawcg;
kaadorazowe przekazywanie zamawiaj4cemu, drog4 elektroniczn4
informacji nt. dokonywanych
rezerwacji bilet6w, obejmuj4ce: dane rezerwacji; ceng biletu oraz termin
wykupu;
kazdorazowe informowanie zamawiqqcego o zbli?alqcych sig
terminach wykupu bilet6w przy
dokonanych wczeSniej rezerwacjach;

11) kazdorazowe przekazywanie zamawiajqcemu, drog4 elektroniczn4 informacji
nt. zmiany ceny biletu,
wpisanie na listg rezerwow4;

2' wykonawca bgdzie gotowy do realizacji umowy przez 7 dni w tygodniu w
dwudz

3

'

ie

stoc Zrero go dzinny m.

systemie

Zamawiaj4cy zg)asza Wykonawcy (osobi5cie, pisemnie, faksem, telefonicznie
lub drog4 elektroniczn4),
potrzebg rezerwacji i zakupu biletu podaj4c:
liczbE bilet6w,

1)
2) termin podr6iry,
3) klasg podr6Zy,
4) miejsce wylotu i przylotu,
5) miejsce i termin dostarczenia biletu,

4. Po zLozeniu zapotrzebowania, o kt6rym mowa w ust. 3, wykonawca maksymalnie w ci4gu godzin
2
od
momentu otrzy mania zgloszenia, przedstawi zamaw iajqcemu ofeft g, w kt6rej
zawarte bgd4 do wyboru
rolne warianly przelot6w, z uwzglgdnieniem ust. I
W razie zaistnienia koniecznoSci pilnych v,,yjazd6w Wykonawca zobowi4zuje sig do doloZenia
wszelkich
starari umo2liwiaj4cych tak4 aranlacjE trasy podr6iry, ktora zapewni terminowe przybycie
na miejsce
przeznaczenia os6b podr62uj4cych. w takiej sytuacji Wykonawca zobowipzany jest
do dolozenia
wszelkich starari przedstawienia Zamawiaj4cemu oferty w godzinach jego pracy w
dniu, kt6rego
.

5.

zostalo zglo szone.
wybiera wariant przelotu, a Wykonawca dokonuje na tej podstawie natychmiast rezerwacji
biletu (bilet6w).
zap otr zeb owani e

6. Zamawiaj4cy

1. wykonawca

2'

$3
dostarcza bilety, do siedziby zamawiajqcego na wlasny koszt

i

ryzyko.

Dowodem ztealizowania dostawy bilet6w drog4 elektr onicznq bgdzie elektroniczne potwierdzenie
odbioru

dokonane przez upowaznionego pracownika Zamawiaj4cego w formie raportu elektronicznego
potwierdzaj4cego odbi6r pocrty elektroniczn ej zawieraj4cej bilet elektroniczny.

$4
1. Miejsce dostawy:
Akademia Muryczna imienia Fetiksa Nowowiejskiego w Bydgoszcry
sekretariat pok6j nr 18 (parter) ul. Juliusza Slowackiego 7; g5-00g Bydgoszcz

2. W

ptzypadku dostaw dokument6w lub bilet6w realizowanych w formie elektronicznej, dostaw
a bEdzie
realizowana na adres mailowy: sekr@amuz.b)rdgoszcz.pl lub inny adres e_mail wskazany przez
Zamawiaj4cego w odniesieniu do konkretnego zam6wienia.

$s
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1. Umowa zostaje zawartana czas oznaczony od dnia podpisania do dnia 31.12.2018r.. Dostawy
bilet6w
bgd4 realizowane sukcesywnie, kaldana podstawie odrgbnego zam6wieniaZamawiaj4cego,
okreSlaj4cego
liczbE bilet6w oraz miejsce rozpoczgciaizakonczeniapodroLsr wtazzewentualnymi przystankami.
2. Wykonawca z tytulu realizacji Umowy bgdzie otrzymywal wynagrodzenie obliczone w nizej wskazany
spos6b.

3. Wynagrodzenie

4.

obejmuje ceng kaZdego dostarczonego biletu pomniejszon4 o wartosd przyznanego przez
wykonawca upustu oraz powigkszong o wysokos6 optaty transakcyjnej.
Cena biletu ustalona bgdzie kahd,orazowo na podstawie ceny (taryff) przewo1nikaibgdzie uwzglgdniala

wszelkie pobierane przez niego oplaty,
Wvkonawcv.
Upust (okreSlony

5.

z

w %) od ceny biletu w

sprzedairy biletu wynosi

.....

..0%,

uwzglgdnieniem upustu udzielanego zgodnie

z

oferr4

transporcie lotniczym, jakiego Wykonawca udzieli
VZry
.....................yo. Upust

slownie

jest staty przez caLy okres trwania umowy.
6. Wykonawcy przysluguje wynagrodzenie z Iytulu faktycznej ilo6ci dostarczonych bilet6w lotniczych.
Maksymalnq warto66 umowy ustala sig na kwotg:
.... zl brutto (slownie brutto:

? ;;;;;y ,r"0","

;;,;';,a,

umowy bilet6w

)"

,i";; ,:^;i;i:,.I;.lt1t33l;"." zonychna podstawie niniejszej
""ii',;;,;
jej
w calym okresie
obowi4rywania bgdzie uzalezniona od rzeczywistych
potrzeb

Zamawiaj4cego. W rwi4zku z tym calkowita warto$6 umowy moze byd ni2sza od jej wartoSci
maksymalnej wskazanej w ust. 6, jednak Zamawiaj4cy gwarantuj e, Le zrealizuje zam6wienia o warto6ci co

najmniej 50%tejkwoty.
8. Zaplata za wykonanie czgsci zam6wienia bgdzie nastgpowala kazdorazowo po dokonaniu przez
Zamawiqqcego odbioru, stwierdzaj4cego naleiryte wykonanie danego zam6wienia na dostawg bilet6w.
9. Termin platnoSci faktur wynosi 30 dni, licz4c od dnia otrzymania przez Zamawiajqcego prawidlowo
wystawionej faktury. Wpiata nast4pi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
| 0 Za dzief dokon an i a platno6ci tw aila si g dzieri ob ci4ilenia rachunku Zamaw iaj
Ecego.
.

$6
1.

zamawiajqcy mohe 24dac od wykonawcy zaplaty kary umownej w wysokosci:
l) 500,00 zl zaniewykonanie lub nienale4zte wykonanie kaZdego zloLonego zam6wienia, skutkuj4cego
brakiem mozliwosci odbycia podroiry zgodnie ze zloLonym zam6wieniem;

2)
3)

wprzypadkuniedostarczenieoferty,okt6rejmowaw $2ust.4wterminiedlaniej przewidzianym50,00 zl zaka2d4 godzing op6Znienia, jednak nie wigcej ni2 500 zlotych;
l0% warto6ci umowy brutto z t1\ftu odst4pienia przez Zamawiaj4cego od umowy z przyczyn
le21cy ch po stronie Wykonawcy.

2.

a

J

W razie udowodnienia przez ZamawiajEcego, Le istnial wariant podroLy zawieraj4cy niLsz4 ceng bilet6w
niz ta oferowana przez Wykonawcg, Wykonawca pokryje r6znic9 w cenie bilet6w i dodatkowo zaplaci
karg umown4 w wysokoi;ci 15o/o wartoSci bilet6w, kt6rych przedmiotowy przypadek dotyczy.
W przypadku trzykrotnego wyst4pienia sytuacji, o kt6rej mowa w ust. 2 Zamawiaj4cy bgdzie m6gl
rozwiqzad niniej sza umowg ze skutkiem natychmiastowym, z przyczyn, za kt6re odpowiedzialno6d ponosi

Wykonawca.
4. Zamawiaj4cy mohe dochodzi6

na

zasad,ach og6lnych odszkodowania przewyhszaj4cego wysokoS6

naloZonych kar umownych.

uprawniony jest do potr4cania naliczonych kar umownych
Wykonawcy, choiby nie bylo ono jeszcze wymagalne.

5. Zamawiai4cY

7. Zamawiai4cemu pozaptzypadkami

z wynagrodzenia nalehnego

$7

okreSlonymi w kodeksie cyrvilnym przysluguje prawo wypowiedzenia
umowy w trybie natychmiastowym w razie:
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1)
2)

nie tozpoczgcia wykonania umowy przezwykonawca bez uzasadnionej przyczyny
oraz zaprzestania
jej realizacji i braku jej podigcia pomimo wezwaniazamawiai4cego,
jezeli przypadek nienaleLrytej realizacji zam6wief skladanych przez
Zamawiaj6cego,
polegaj4cych

w szczeg6lno6ci na op6Znieniu w ich wykonaniu lub dostarczeniu bilet6w niezgodnych ze zlo1onym

2.

zam6wieniem, powt6r4r sig co najmniej tr4rkrotnie.
wypowiedzenie umowy nastgpuje w formie pisemnej pod

rygorem niewa2nosci.
Ewentualne spory wynikle na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane
bgd4 przez Sqd
Powszechny yvlaSciwy dla siedziby Zamawiaj
1ce go.
4' Przeniesienie wierzytelnoSci wynikaj4cych z niniejszej umowy wymaga zgody drugiej Strony wyraLonej
na piSmie pod rygorem jej niewa2no5ci.
5. Nadz6r nad realizacja umowy sprawuj4:
l) ze strony Zamawiaj}cego...
....tel.:.. .....emai1......

3'

6.
7.

ildla

ZAMAWIAJACY

WYKONAWCA
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Zal4cznik nr 5 do SIWZ-ZP-PN_2/201 g

oswrADCZENrE o PRZYNALEZNoScT Do cRrlpy KAprTAr-owEJ
(Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie intemetowej
zamawiaj4cego informacji, o kt6rej mowa w art. g6 ust.
5 ustawy Pzp, ptzekaae zamawiaj}cemu oswiadczenie w formie pisemnej o przynaleznoSci
lub braku przynale2nosci do tej samej
grupy kapitalowej, o kt6rej mowa w art. 24 ust. pkt 23 ustawy Pzp.
Wraz ze zlozonym oSwiadczeniem, wykonawca moze
przedstawic dowody, 2e powi4zania z innym wykonawc4 nie prowadz4
do zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie
zam6wienia.)

I

Wykonawca:

(pelna nazwa/firma)

reprezentowany przez:
(imig, nanuisko, stanowis ko/podstaw a do reprezentacj i)

oswiadczam, naleizg/nie nalezg* do grupy kapitalowej,
w niniejszym postgpowaniu.

Lista podmiot6w naleilqcych do

grupy

w

stosunku do podmiot6w, kt6re

kapitalowej Wykonawcy, kt6re zlozryty ofertg

postgpowaniu:

zto$ly

w

ofertg

niniejs4rm

t.
2.
4.

W rwi4zku z powyhsrym podlegam/nie podlegam* wykluc zeniu zpostgpowania o udzielenie zam6wienia na
podstawie art.24 ust. 1 pkt. 23 tstawy pzp.
(Wraz ze zlohonym oSwiadczeniem, wykonawca moZe przedstawii dowody, Le powi4zania z innym
Wykonawc4 nie prowadz4 do

zakl6cenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zam6wienia).

..,

dnia

............r.

podpis i pieczg6 osoby uprawnionej
(lub os6b uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreslii
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Zal4cznik nr 6 do StW Z-Zp -pN-2/201 8

OSWIADCZENIE WYKONAWCY O ZAKRESIE PRAC POWIERZONYCH PODWYKONAWCY
Nazwa wvkonawcv
Nazwa podwykonawcy

Zamowienie:

Rezerwacja, sprzeda? i dostawa bilet6w lotniczvch

Akademia Muryczna imienia
Zamawiaj4cy:

Nowowiejskiego w Bydgoszcry
ul. Juliusza Slowackiego 7
85-008 Bydgoszcz

Zakres zam6wienia j aki zostanie powierzony

podwykonawcy

Warto66 lub procentowa czEic zam6wienia jaka
zostanie powierzona podwykonawcy

Pozostaly zakres dostaw wykonamy osobiScie.
W pr4'padku wyboru naszej oferty przed podpisaniem umowy z Zamawiaj4cym dorgczymy umowg
z podwykonawc4.

podpis i pieczg( osoby uprawnionej
(lub os6b uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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Zal4cznik nr 7 do SIWZ-ZP-PN_2/201S

WYKAZ DOSTAW
Naava Wykonawcy (lub Wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cych sig o udzielenie

Lp.

Odbiorca/Podmiot na
rzecz ktfrego dostawy byly
realizowane

zam6wienia):

Termin realizacji
Nazwa zad.ania

Nazwa i adres

(data
wykonania)

WartoS6

W zaNqczeniu:
Dowody lub dokumenty potwierdzajqce (odbiorca, wartoSi, datg i miejsce wykonania), ze dostawy
przedstawione w wykazie zostaNy wykonane nalelycie (oryginal lub kopia potwierdzo na
za zgodno11
z ory grnaNem przez WykonawcQ).
Uptzedzony o odpowiedzialnoSci kamej za falszywe zeznania, zgodnie z art. 233 I kodeksu karnego (,,kto,
skladaj4c
$
zemanie majqce stuLry( za dow6d w postgpowaniu s4dowym lub w innym postgpowaniu prowadzonym
podstawie
na
ustawy, zeznaje nieprawdg lub zatajaprawdg, podlega karze pozbawienia wolno5ci do lat 3,,).
PrawdziwoSi p owy iszy ch danych potwierdzam wlasnorgcznym podpisem :

......, dnia
podpis i pieczgf osoby uprawnionej
(lub os6b uprawnionych)
do reprezentowania Wykonawcy
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