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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest:

Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych
na przewozy pasażerskie
na potrzeby UKSW w Warszawie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.), dalej zwanej „Pzp”.
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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:
Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców
CZĘŚĆ PODSTAWOWA
1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

2.

Tryb udzielenia zamówienia i oznaczenie postępowania

3.

Opis przedmiotu zamówienia

4.

Termin wykonania zamówienia

5.

Warunki udziału w postępowaniu

6.
7.

Podstawy wykluczenia
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

8.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów

9.

Wymagania dotyczące wadium

10. Termin związania ofertą
11. Opis sposobu przygotowywania ofert
12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
13. Opis sposobu obliczenia ceny
14. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
17. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
CZĘŚĆ DODATKOWA
Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu
związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Rozdział II: Formularze oświadczeń Wykonawcy
Oświadczenia Wykonawcy
Rozdział III: Formularz Ofertowy
Rozdział IV: Wzór umowy
Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści SIWZ
lub specyfikacją.
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ROZDZIAŁ I
INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
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1.

Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego
Nazwa (firma): Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Adres: Dewajtis 5, Warszawa 01-815
Adres strony internetowej: www.dzp.uksw.edu.pl
Jednostka prowadząca postępowanie: Dział Zamówień Publicznych
Godziny urzędowania: od godz. 8.00 do godz. 15.00

2.
2.1.

Tryb udzielenia zamówienia i oznaczenie postępowania
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą.

2.2.

Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone
jest znakiem: DZP.371.50.2018. Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej
podane oznaczenie we wszelkich kontaktach z Zamawiającym.

2.3.

Na podstawie art. 24aa ust. 1 Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie
zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie dogodnych połączeń, rezerwacja, zakup
i dostawa biletów lotniczych (linii rejsowych oraz tanich linii lotniczych) na trasach
krajowych i międzynarodowych, zgodnie z Formularzem „Oferta” zawartym w Rozdziale
III SIWZ. Pozostałe warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy
(Rozdział IV SIWZ).

3.
3.1.

3.2.

W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy: zapewnienia
kompleksowej obsługi podróży, bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych
krajowych i międzynarodowych oraz możliwości ich łączenia, zakupu najtańszych biletów,
wyznaczania co najmniej 3 optymalnych dla Zamawiającego połączeń (najdogodniejszych
i najtańszych) na danej trasie na jedno zapytanie Zamawiającego, zapewnienia bezkosztowej
możliwości odwołania rezerwacji lub zmiany trasy bądź terminu podróży zgodnie
z wymogami zastosowanej taryfy lotniczej, przepisami IATA oraz przepisami danej linii
lotniczej oraz nieodpłatnego dostarczania przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego,
w czasie określonym przez Zamawiającego wszelkich dokumentów związanych z realizacją
zamówienia w szczególności zamówionych przez Zamawiającego biletów. Zamawiający
będzie składał zamówienie na usługę pisemnie (e-mailem) albo telefonicznie w terminach
ustalanych przez Zamawiającego, w zależności od zaistniałej sytuacji.

3.3.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał certyfikat IATA (Międzynarodowe
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

3.4.

Zamawiający nie określa wymagań zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w
zakresie realizacji zamówienia.

3.5.

Pozostałe wymagania są zawarte we wzorze umowy (Rozdział IV SIWZ)

3.6.

Informacja na temat ofert wariantowych i częściowych oraz o przewidywanych
zamówieniach, o których owa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp.

3.6.1. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5
<< DZP.371.50.2018 >>

3.6.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3.6.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających
3.7.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne;

4.

Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane sukcesywnie, według bieżących
potrzeb Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. albo do
wyczerpania wartości umowy brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1
Wzoru umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania
pełnej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Wzoru umowy,
zamówienie zostanie uznane za wykonane.

5.
5.1.

Warunki udziału w postępowaniu
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą spełnianie
następujących warunków dotyczących:

5.1.1. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
5.1.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
5.1.3. zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający uzna, że o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże
minimalne poziomy zdolności, tj. że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał należycie co najmniej dwie usługi zakupu i dostawy biletów lotniczych na trasach
krajowych i międzynarodowych, w tym każdą z usług o wartości nie mniejszej niż
120.000,00 zł brutto w badanym okresie.
W przypadku, gdy wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków będą
określone w innej walucie niż w złotych polskich, Zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na
złote polskie na podstawie średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych określonych
w Tabeli A Kursów Narodowego Banku Polskiego (NBP) na dzień wszczęcia postępowania. Jeżeli
w dniu wszczęcia postępowania nie będzie opublikowany średni kurs walut przez NBP
Zamawiający przyjmie kurs przeliczeniowy z ostatniej opublikowanej Tabeli A Kursów NBP przed
dniem wszczęcia postępowania.
6.
Podstawy wykluczenia
6.1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp. Wykluczenie następuje, jeżeli podstawy wykluczenia
wystąpiły w terminach określonych w art. 24 ust. 7 Pzp. Zamawiający nie przewiduje
wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp.
6.2.

Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie
zamówienia.

6.3.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20
Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające
do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody
wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne
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za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego
oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu
Wykonawcy.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne
okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na ww.
podstawie.
6.4.

7.
7.1.

W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 Pzp, przed wykluczeniem
Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego
udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania
braku podstaw wykluczenia, Wykonawca ma obowiązek złożyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty:

7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie własne, na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp
(wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.
1 pkt 12-22 Pzp) wg wzoru zamieszczonego w Rozdziale II SIWZ.
7.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie własne składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać
spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia w zakresie,
w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
i brak podstaw wykluczenia.
7.2.

Oświadczenie o grupie kapitałowej

7.2.1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji
z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany przekazać
Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu.
Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania
z innym Wykonawcą, który złożył ofertę w tym samym postępowaniu, nie prowadzą
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7.2.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
oświadczenie, o którym mowa w pkt. 7.2.1. składa oddzielnie każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
7.3.

Dokumenty żądane
najkorzystniejsza.

od

Wykonawcy,

którego

oferta

zostanie

oceniona

jako

7.3.1. Zamawiający przewiduje wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
7.3.3.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały
wykonane, sporządzony według wzoru (wzór w Rozdziale II SIWZ), oraz załączeniem
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dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów
— oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal
wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte
wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert.
7.4.

Formy złożenia oświadczeń i dokumentów wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016, poz.
1126), w szczególności:

7.4.1. oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, dotyczące Wykonawcy i innych
podmiotów, na których zdolnościach polega Wykonawca na zasadach określonych
w art. 22a Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
7.4.2. dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż ww. oświadczenia, składane
są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7.4.3. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot,
na którego zdolnościach polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów,
które każdego z nich dotyczą.
7.4.4. Jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania
o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać
Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów
potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne,
do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
7.5.

Pełnomocnictwa:

7.5.1. jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania
ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub
kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, należy dołączyć do oferty;
7.5.2. pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania
wykonawcy nie wynika np. z dokumentu rejestrowego należy dołączyć do oferty.
7.6.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania
oświadczeń lub dokumentów,
8.1.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia inne niż oferta oraz dokumenty
składane na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, przekazywane są przez osoby upoważnione
przez Wykonawcę i Zamawiającego w jeden ze wskazanych niżej sposobów:
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8.1.1. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe na adres: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Dział Zamówień Publicznych, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
8.1.2. przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – na adres a.druzinska@uksw.edu.pl ;
8.1.3. osobiście.
8.2.
9.
9.1.
10.
10.1.
10.2.

Osoba wyznaczona do prowadzenia sprawy: Agnieszkę Druzińską.
Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.
Termin związania ofertą
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin
związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed
upływem terminu związania ofert, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody
na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

11.
11.1.

Opis sposobu przygotowywania ofert
Oferty składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

11.2.
11.3.

Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty Rozdział III SIWZ lub innym formularzu
zawierającym oświadczenia zawarte w tym Formularzu.

11.4.

Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, powinny być złożone w sposób
i formie wskazanej w SIWZ.

11.5.

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną
całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający
ich samoczynne zdekompletowanie (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

11.6.

Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim.

11.7.

Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym
atramentem.

11.8.

Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania
Wykonawcy.

11.9.

Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również
podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

11.10. Upoważnienie do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność
z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, jeżeli nie wynika ono
z dokumentów rejestrowych Wykonawcy, które Zamawiający ze strony KRS i CEIDiG
pobierze samodzielnie. Jeżeli upoważnienie nie wynika z tych dokumentów Wykonawca
załącza pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo należy dołączyć w formie oryginału lub kopii
poświadczonej notarialnie.
11.11. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez
osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
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11.12. Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami
i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana
przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.
11.13. Oferta powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:
Nazwa(firma) Wykonawcy
adres Wykonawcy
UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
UL. DEWAJTIS 5, 01-815 WARSZAWA
OFERTA NA:
„Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych
na przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie”
znak sprawy DZP.371.50.2018
NIE OTWIERAĆ PRZED: …………………………….. 2018 r. GODZ. 11.00
11.14 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod
warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub
wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu
zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak powyżej. Koperta
dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.
11.15 Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji,
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.
11.16 W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnice
przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. 2003, Nr 153, poz. 1503, ze zm.), Zamawiający uzna
zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.
12.
Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
12.1. Oferty powinny być złożone w terminie do dnia 24 września 2018 r. do godz. 10:30
w siedzibie Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Sekretariat
Kanclerza UKSW (Stary Gmach pokój 32).
12.2.

Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie
zwrócona Wykonawcy.

12.3.

Oferty zostaną otwarte w dniu 24 września 2018 r., o godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego w Warszawie: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, Dział Zamówień
Publicznych (Stary Gmach pokój 12A).
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę,
jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert
Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące
ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach.

12.4.
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12.5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający
www.dzp.uksw.edu.pl informacje dotyczące:

zamieści

na

stronie

internetowej:

12.5.1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
12.5.2. firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
12.5.3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofertach
13.
13.1.

Opis sposobu obliczenia ceny
Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia formularza pn. „Formularz Ofertowy”,
określenia w nim: wartości opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy, czasu przedstawienia
oferty, a także informacji czy Wykonawca posiada narzędzia (systemy) umożliwiające
dokonanie rezerwacji biletu w systemie on-line.

13.2.

Wartości: opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy oraz czasu przedstawienia oferty (wskazane
w formularzu „Oferta”) muszą łącznie spełniać poniższe kryteria:

13.2.1. nie mogą być równe: „0,00 zł” lub „0 minut”;
13.2.2. czas przedstawienia oferty musi być liczbą całkowitą i być podany w minutach.
13.3.

Przez czas przedstawienia oferty należy rozumieć: dostarczenie drogą elektroniczną w formie
pisemnej oferty cenowej co najmniej trzech optymalnych dla Zamawiającego połączeń wraz
ze szczegółami tych połączeń w tym jednego połączenia bezwzględnie najtańszego i jednego
bezwzględnie najkrótszego (najkrótszy całkowity czas trwania podróży).

13.4.

W formularzu „Oferta” cenę opłaty transakcyjnej należy podać w polskich złotych (zł)
za pomocą cyfr i słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku z zachowaniem
zasad arytmetyki.

13.5.

Wykonawca naliczy odpowiednią stawkę podatku VAT zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa lub posiadana indywidualną interpretacją.

13.6.

Cena opłaty transakcyjnej określona przez Wykonawcę pozostanie stała w okresie realizacji
umowy.

13.7.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu
oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który
miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę,
informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich
wartość bez kwoty podatku.

14.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującym kryterium i jego znaczeniem: cena opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy /C/ –
waga 60, czas przedstawienia oferty /T/ – waga 39, możliwość dokonania rezerwacji biletu
w systemie on-line /R/ – waga 1.

14.1.

14.1.1. W kryterium cena opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy /C/ maksymalną liczbę punktów
uzyska oferta z najniższą ceną (brutto).
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W kryterium cena oferty /C/ zostanie zastosowany wzór:
liczba punktów C = (C min / C bad) ×60
gdzie:

Cmin - cena najniższej opłaty transakcyjnej spośród wszystkich badanych ofert
Cbad - cena badanej opłaty transakcyjnej
Wskazana wartość nie może być równa „0,00 zł”
14.1.2. W kryterium czas przedstawienia oferty /T/ największą liczbę punktów uzyska oferta
z najkrótszym czasem przedstawienia oferty spośród wszystkich badanych ofert.
Maksymalny dopuszczany czas przedstawienia oferty wynosi 24 godziny. Wskazana
wartość musi być liczbą całkowitą oraz nie może być równa: „0 minut”.
W kryterium czas przedstawienia oferty /T/ zostanie zastosowany wzór:
liczba punktów T = (T min / T bad) ×39
gdzie:

Tmin - najniższy czas przedstawienia oferty spośród wszystkich badanych ofert

Tbad – badany czas przedstawienia oferty w minutach*
maksymalny punktowany czas przedstawienia oferty = 120 min. (2 godz.). Za wskazanie
czasu przedstawienia oferty powyżej 120 min. (2 godz.) Zamawiający przyzna 0 punktów.
14.1.3. W kryterium możliwość dokonania rezerwacji biletu w systemie on-line /R/ maksymalną
liczbę punktów uzyska oferta, w której Wykonawca oświadczy w Formularzu Ofertowym,
że posiada narzędzia (systemy) umożliwiające dokonanie rezerwacji biletu w systemie
on-line (1 punkt). Oferta Wykonawcy nie posiadającego takich narzędzi (systemów)
otrzyma 0 punktów. z terminem wykonania 21 dni i krótszym.
14.1.4. Liczba punktów jaką uzyska oferta z uwzględnieniem wszystkich kryteriów zostanie
wyliczona jako: Liczba punktów oferty (łącznie) = C + T +R.
14.1.5. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która uzyska maksymalną liczbę punktów
w ramach ustalonych kryteriów, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.
14.2.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy niewykluczonemu z udziału
w postępowaniu, którego oferta spełnia wszystkie wymogi SIWZ i uzyskała maksymalną
liczbę punktów.

14.3.

Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

14.3.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce
zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego
ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
14.3.2. Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni; w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 8
wraz z wyjaśnieniami wskazanymi w art. 92 ust. 1a Pzp;
14.3.3. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty;
14.4.

unieważnieniu postępowania.

15.

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
Do obowiązków Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, należy:

15.1.

15.1.1. wyznaczenie osób reprezentujących strony umowy;
15.1.2. wskazanie osób uprawnionych do utrzymywania bieżących kontaktów;
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15.1.3. wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w celu pokrycia roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w jednej lub w kilku formach
określonych w art. 148 ustawy;
15.1.4. okazanie Zamawiającemu (najpóźniej w dniu podpisania umowy) oryginału certyfikatu
akredytacji IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).
15.2.

16.
16.1.

Niedopełnienie przez Wykonawcę formalności, o których mowa w punktach 15.1.4. i 15.1.5
oznacza, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

16.2.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na kwotę stanowiącą 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie według wyboru Wykonawcy
w jednej lub w kilku formach określonych w art. 148 ust. 1 Pzp.

16.3.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek
bankowy Bank Zachodni WBK 87 1090 2851 0000 0001 2031 4629 z dopiskiem:
„zabezpieczenie należytego wykonania Umowy nr……..” wskazany przez Zamawiającego.
Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokości.

16.4.
16.5.
17.
17.1.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie w trybie art. 151 ustawy, zgodnie z zapisami
zawartymi we wzorze umowy.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia
Środki ochrony prawnej określone w Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu
podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub
może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

17.2.

Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również
organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 Pzp.

17.3.

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

17.4.

Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

17.4.1. określenia warunków udziału w postępowaniu;
17.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
17.4.3. odrzucenia oferty odwołującego;
17.4.4. opisu przedmiotu zamówienia;
17.4.5. wyboru najkorzystniejszej oferty.
17.5.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której
zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie
odwołania.
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17.6.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

17.7.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu
do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej.

17.8.
17.9.

Terminy wniesienia odwołania określono w art. 182 Pzp.
Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo
wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
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CZĘŚĆ DODATKOWA
1. Klauzula informacja z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
„RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
 inspektorem ochrony danych osobowych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie jest ks. dr hab. Maciej Bała, prof. UKSW, kontakt: iod@uksw.edu.pl; adres:
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa;
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Świadczenie usług w
zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na przewozy pasażerskie na
potrzeby UKSW w Warszawie”. Znak sprawy: DZP.371.50.2018 prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Pzp;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania
określonych danych wynikają z Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
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− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.
_____________________________
Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora
lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw
innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego.
*
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ROZDZIAŁ II
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY
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(pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY
składane na podstawie art. 25a ust. 1 Pzp

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie”, znak sprawy: DZP.371.50.2018,
dołączamy do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym
przez Zamawiającego poniżej.
I.
DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Oświadczam co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-22
Pzp.
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

………………………
(podpis)
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na
podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród
wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt. 1 Pzp). Jednocześnie oświadczam,
że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp podjąłem następujące środki
naprawcze:
…………………………………………………………………………………………..…………………...........

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne
z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

1

…………………
(podpis)1

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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Wykaz wykonanych/wykonywanych
usług w okresie ostatnich 3 lat
(pieczęć Wykonawcy)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie”, znak sprawy: DZP.371.50.2018
1) oświadczamy, że spełniamy warunek zdolności technicznej i zawodowej, opisany w pkt 5.1.3.
SIWZ:

Lp.

Przedmiot usługi

Wartość brutto

Data
wykonania
(rozpoczęcie –
zakończenie)

Podmiot na rzecz
którego usługa
została wykonana

1.

2.

2) załączamy dowody określające, że usługi zostały lub są wykonywane należycie.

…………….……..…. (miejscowość), dnia ………….……. r.

2

………………………………
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób)
upoważnionej do występowania
w imieniu Wykonawcy2

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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ROZDZIAŁ III
FORMULARZ OFERTY
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FORMULARZ OFERTOWY
(pieczęć Wykonawcy)
Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych na
przewozy pasażerskie na potrzeby UKSW w Warszawie”, znak sprawy: DZP.371.50.2018
JA/MY NIŻEJ PODPISANI
_____________________________________________________________________________________
(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)
działając w imieniu i na rzecz:
_____________________________________________________________________________________
(pełna nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia)
Dane adresowe, na które Zamawiający ma przesyłać korespondencję (w przypadku oferty wspólnej
należy podać dane dotyczące pełnomocnika wykonawcy):
Adres: _______________________________________________________________________________
REGON: __________________________________ NIP: ________________________________________
TEL.: _____________________________________ E-MAIL: _____________________________________
Wykonawca jest mikro, małym, średnim przedsiębiorcą: TAK/NIE (niepotrzebne skreślić)
Adres strony internetowej, pod którym jest dostępny aktualny odpis z właściwego rejestru lub
centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej __________________________________
1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy się za związanych określonymi
w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

2.

OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania
ofert.
3.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na niżej przedstawionych warunkach:

3.1. Cena opłaty transakcyjnej za bilet lotniczy (w zł):
…………………………… zł (słownie złotych: .....................................................................................)
3.2. Czas przedstawienia oferty (w minutach):
………………………… minut (słownie minut: ……………………………………………………)
UWAGA: wskazane parametry: cena opłaty transakcyjnej oraz czas przedstawienia oferty nie mogą być
wartościami określonymi jako: „0,00 zł” bądź „0 minut”. Należy podać konkretną liczbę minut.
Maksymalny dopuszczany przez Zamawiającego czas przedstawienia oferty wynosi 24 godziny,
co oznacza, że w przypadku wskazania wartości większej oferta podlega odrzuceniu. Za wskazanie
czasu przedstawienia oferty powyżej 120 min. (2 godz.) Zamawiający przyzna 0 punktów.
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3.3. Wykonawca posiada narzędzia (systemy) umożliwiające dokonanie rezerwacji
biletu w systemie on-line:
TAK

NIE

UWAGA: Należy zaznaczyć wyłącznie jedną z opcji: TAK lub NIE. Niezaznaczenie żadnej z opcji lub
zaznaczenie obu z nich nie będzie punktowane (0 pkt.)
4.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną kwotę brutto: 300.000,00 zł
(słownie złotych: trzysta tysięcy), która będzie stanowiła wartość umowy z równoczesnym
zastosowaniem stawki określonej w punkcie 3.1. Formularza ofertowego.

5.

OŚWIADCZAMY, ŻE posiadamy certyfikat
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

6.

WYKONAWCA INFORMUJE, ŻE (właściwe zakreślić):

akredytacji

IATA

(Międzynarodowe

□ wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku
podatkowego;
□ wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego
w odniesieniu do następujących towarów i usług (w zależności od przedmiotu zamówienia):
……………..…………… .
Wartość towaru / usług (w zależności od przedmiotu zamówienia) powodująca obowiązek
podatkowy u Zamawiającego to ………………….. zł netto⃰.
⃰ dotyczy Wykonawców, których oferty będą generować obowiązek doliczania wartości
podatku VAT do wartości netto oferty, tj. w przypadku:
□ wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
□ mechanizmu odwróconego obciążenia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy
o podatku od towarów i usług,
□ importu usług lub importu towarów, z którymi wiąże się obowiązek doliczenia przez
Zamawiającego przy porównywaniu cen ofertowych podatku VAT.
7.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia sukcesywnie, według bieżących potrzeb
Zamawiającego, od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2019 r. albo do wyczerpania wartości
umowy brutto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Wzoru umowy,
w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania pełnej kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Wzoru umowy, zamówienie zostanie
uznane za wykonane..

8.

AKCEPTUJEMY warunki płatności: zapłata za fakturę VAT nastąpi w terminie 30 dni od daty
dostarczenia prawidłowo wystawionego oryginału faktury VAT.

9.

OŚWIADCZAMY, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od ..... do .... informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji. Wykonawca zastrzegający, że informacje zawarte na wyżej wskazanych stronach
nie mogą być udostępniane winien jest, w myśl art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie później niż
w terminie składania ofert wykazać (dołączyć odrębny dokument), iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
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10. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie oraz do okazania
oryginału certyfikatu akredytacji IATA (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu
Lotniczego) – najpóźniej w dniu podpisania umowy.
11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować
na adres:
____________________________________________________________________________________
Tel.: ______________________________________ e-mail: ___________________________________
12.

OFERTĘ niniejszą składamy na ........... kolejno ponumerowanych stronach.
.........................., dnia ....................
(Miejscowość)

3

...................................................................
Podpis Wykonawcy lub osoby (osób) upoważnionej
do występowania w imieniu Wykonawcy3

Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem
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ROZDZIAŁ IV
WZÓR UMOWY
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UMOWA NR DZP.372.…….20184
zawarta w dniu ............................................ roku w Warszawie pomiędzy:
Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
siedziba: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, REGON: 000001956, NIP: 525-00-12-946
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
zwanym dalej Zamawiającym
a
…………………………………………………….

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wybranej przez Zamawiającego jako
najkorzystniejszej oferty Wykonawcy z dnia ……………….. 2018 roku w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1579 t.j.), zwanej dalej
ustawą.
Nr postępowania: DZP.37.50.2018
§1
Przedmiotem zamówienia jest wyszukiwanie dogodnych połączeń, rezerwacja, zakup i dostawa
biletów lotniczych (linii rejsowych oraz tanich linii lotniczych) na trasach krajowych
i międzynarodowych dla osób delegowanych przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie.
§2
1. Zakres zamówienia obejmuje:
1) przyjmowanie zleceń rezerwacji oraz wykupienia biletów zgodnie z listą osób uprawnionych:
osobiście, przy ul. …………………………., telefonicznie pod numerem ……….……, lub
pocztą elektroniczną, na adres: …………………..…….….;
2) przyjmowanie zleceń wyszukania połączeń lub rezerwacji biletów, o których mowa w ust. 1
od osób delegowanych przez Zamawiającego niewymienionych w liście osób uprawnionych z
zastrzeżeniem, że osoby te nie mogą zlecić wykupienia biletu;
3) przyjmowanie zleceń rezerwacji oraz wykupienia biletów od osób delegowanych przez
Zamawiającego niewymienionych w liście osób uprawnionych pod warunkiem dokonania
wpłaty przez te osoby w formie przelewu, płatności kartą lub gotówką w siedzibie
Wykonawcy;
4) dokonywanie optymalnego wyboru przewoźnika (zapewniającego połączenie od początku do
końca podróży na jednym bilecie) oraz trasy pod względem ceny i czasu trwania podróży –
4

Zamawiający zastrzega sobie prawo do doprecyzowania zapisów Istotnych postanowień .
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poprzez przedstawienie co najmniej trzech opcji związanych z jedną podróżą,
w tym jednej bezwzględnie najtańszej, drugiej bezwzględnie najkrótszej (najkrótszy całkowity
czas trwania podróży);
5) dokonywanie optymalnego wyboru oferowanych połączeń przez rejsowe linie lotnicze oraz
przez tanie linie lotnicze;
6) stosowanie minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego
standardu podróży;
7) przedstawienie Zamawiającemu oferty przelotów wraz z godzinami połączeń i ceną biletu
drogą elektroniczną (pocztą elektroniczną) oraz informacji o proponowanej rezerwacji,
w ciągu ………… (słownie: …..minut) od momentu zgłoszenia zlecenia na wskazaną przez
Zamawiającego skrzynkę poczty elektronicznej;
8) przesłanie Zamawiającemu elektronicznego biletu lotniczego lub rezerwacji w przypadku
tanich linii lotniczych, na wskazaną przez Zamawiającego skrzynkę poczty elektronicznej;
9) wyznaczenie co najmniej 1 osoby upoważnionej do kontaktu i obsługi Zamawiającego od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00 i co najmniej 1 osoby do kontaktu w razie
nagłych przypadków pozostałych godzinach oraz w soboty, niedziele i święta;
10) dostarczanie w ciągu siedmiu dni, od daty zrealizowania zamówienia, faktury za bilety
Zamawiającego, z 30 dniowym terminem płatności. Faktura musi zawierać trasę podróży
(z pełną nazwą miast docelowych), datę wyjazdu i powrotu, nazwisko oraz imię
wyjeżdżającego. Faktura musi być wystawiana oddzielnie dla poszczególnych
wyjeżdzających osób. Zamawiający nie dopuszcza wystawiania faktur zbiorczych.
Do każdej faktury musi być dołączona kopia biletu;
11) sporządzanie i przekazywanie Zamawiającemu w wersji elektronicznej na adres e-mail:
bilety@uksw.edu.pl (w formacie arkusza kalkulacyjnego) i drukowanej miesięcznych
raportów (do 10 dnia następnego miesiąca) z wystawionych przez Wykonawcę faktur
za bilety; zestawienia mają uwzględniać: rodzaje biletów, imię i nazwisko wyjeżdżającego,
trasę i daty podróży, ceny biletów;
12) na żądanie Zamawiającego dostarczanie kopii kuponów biletowych na wskazany przez
Zamawiającego adres;
13) zgłaszanie odwołań i reklamacji do linii lotniczych i innych przewoźników zgodnie
z obowiązującym u danego przewoźnika Regulaminem. Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca udostępni mu powyższy Regulamin w formie papierowej bądź elektronicznej.
2. Wykonawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie zlecenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej osobie zgłaszającej. Przed wykupem biletu oraz wystawieniem faktury
Wykonawca każdorazowo potwierdzi przyjęcie ostatecznego zlecenia (za pośrednictwem poczty
elektronicznej), zawierającego cenę, trasę, nazwisko i imię wyjeżdżającego, datę wyjazdu oraz
powrotu osobie zgłaszającej, jak również osobie, o której mowa w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu kosztów za niewykorzystane i zwrócone bilety lotnicze
zgodnie z wymogami zastosowanej taryfy lotniczej, przepisami IATA oraz przepisami danej linii
lotniczej. Jednocześnie Wykonawca nie będzie pobierał opłaty transakcyjnej za zwrot biletu
lotniczego.
4. Na połączenia lotnicze bez względu na przewoźnika będzie naliczana opłata transakcyjna
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od każdego wystawionego biletu w wysokości: …………. złotych (słownie złotych:
………………………).
§3
1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności w: ……………………. na kwotę …………………, nr polisy: …………
z dnia …………
2. W przypadku, gdy polisa traci ważność w okresie wykonywania umowy, Wykonawca
zobowiązany jest do uzyskania nowej polisy przed upływem terminu ważności dotychczasowej
oraz niezwłocznego powiadomienia o tym Zamawiającego, poprzez jej dostarczenie osobie,
o której mowa w § 5 ust. 1.
3. Wykonawca oświadcza, że posiada
Stowarzyszenie Transportu Lotniczego).

certyfikat

akredytacji

IATA

(Międzynarodowe

§4
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej podpisania do 31.12.2019 roku albo
do wyczerpania wartości brutto umowy wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1
Wzoru umowy, w zależności od tego co nastąpi wcześniej. W przypadku wykorzystania pełnej
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 Wzoru umowy, zamówienie
zostanie uznane za wykonane.
2. W przypadku niezrealizowania w pełni umowy co do wartości, o której mowa w § 6 ust. 1
w okresie jej obowiązywania, Wykonawca nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec
Zamawiającego.
§5
1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Zamawiającego są:
1) p. ……………….., tel.: ………………., e-mail: …………;
2) p. ……………….., tel.: …………..……., e-mail: …………….
2. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy po stronie Wykonawcy są:
1) osoba upoważniona do kontaktu i obsługi Zamawiającego od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-18.00 p. ………….., tel.: ……..……., e-mail: …………………..……
2) osoba upoważniona do kontaktu w nagłych przypadkach w soboty, niedziele i święta
p. …………………….., tel.: ………………..……., e-mail: …………….…………
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu § 10
umowy i nie wymaga formy aneksu, a jedynie pisemnego poinformowania drugiej strony
o zaistniałej zmianie.
§6
1. Całkowita wartość zamówienia wynosi brutto: 300.000,00 zł (słownie złotych: trzysta tysięcy
00/100) i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do wykonania umowy, m.in. koszt biletów
lotniczych wraz z podatkami i opłatami paliwowo-lotniskowymi i bagaż rejestrowany (cena
biletu musi stanowić cenę przewoźnika i nie zawierać żadnych dodatkowych kosztów) oraz
opłaty transakcyjne, a także wszelkie świadczenia niezbędne do prawidłowej realizacji umowy.
2. Wykonawca będzie stosował na poszczególne usługi zaoferowane opłaty transakcyjne, zgodne
z zapisami § 2 umowy.
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3. Wskazane wartości opłat transakcyjnych, które zostały określone w Załączniku nr 1 do umowy
nie będą ulegały zmianie przez cały okres realizacji umowy.
§7
1. Faktury będą wystawiane oddzielnie za realizację poszczególnej usługi, zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 2 ust. 1 pkt 10) umowy. Zamawiający będzie płacił
Wykonawcy wynagrodzenie za faktycznie sprzedane bilety.
2. Faktury będą dostarczane
bilety@uksw.edu.pl

w

formie

elektronicznej

na

wskazany

adres

e-mail:

3. Zamawiający nie dopuszcza przyjmowania odrębnych faktur za opłatę transakcyjną. Każda
faktura wystawiana przez Wykonawcę będzie zawierać wraz z opłatą za bilet i opłatami
lotniskowymi, opłatę transakcyjną.
4. Płatność za przedmiot umowy realizowana będzie przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury.
5. Za termin dokonania płatności uważa się datę złożenia polecenia przelewu w banku
Zamawiającego.
6. Płatności realizowane gotówką lub kartą przy udziale osób oddelegowanych przez
Zamawiającego, będą dokonywane przy odbiorze zamówionych dokumentów, w tym faktury
VAT wystawionej na Zamawiającego i potwierdzającej dokonanie zapłaty.
7. W przypadku zamówień realizowanych przelewem przy udziale osób oddelegowanych przez
Zamawiającego, Wykonawca przekaże fakturę VAT osobie delegowanej przez Zamawiającego.
Faktura VAT będzie potwierdzać dokonanie zapłaty i będzie wystawiona na Zamawiającego.
8. Podstawą do wystawienia faktury będzie prawidłowe wykonanie zadania składającego się na
przedmiot zamówienia, określonego w § 2 umowy, potwierdzone pisemnie przez osobę
zlecającą realizację poszczególnej usługi.
9. Za opóźnienie w zapłaceniu faktury Wykonawca ma prawo naliczenia odsetek ustawowych.
10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych polskich.
Nie dopuszcza się rozliczeń w walutach obcych.
11. Zamawiający nie wyraża zgody na przelew wierzytelności na rzecz osoby trzeciej z tytułu
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie umowy.
§8
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w przypadku:
1) likwidacji, upadłości lub zaprzestania działalności gospodarczej przez Wykonawcę;
2) wykonywania przez Wykonawcę usług określonych w § 2 umowy wadliwie i zaniechania zmiany
sposobu wykonywania, mimo upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu do usunięcia
nieprawidłowości w wykonywaniu usługi.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie i zawierać uzasadnienie
(przyczyny odstąpienia od umowy). Strony zgodnie przyjmują, że za datę odstąpienia od umowy uważa
się dzień doręczenia oświadczenia o odstąpieniu drugiej stronie.
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3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie odpowiednie,
tj. naliczone za rzeczywiście wykonane usługi do dnia odstąpienia.
4. Wykonawca, za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych
od Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości zamówienia,
o której mowa w § 6 ust. 1 umowy.
5. Wykonawca, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie jednostkowej usługi z przyczyn
od niego zależnych, zapłaci Zamawiającemu za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek karę
umowną w wysokości 50% ceny brutto należnej za wykonanie jednostkowego zamówienia.
6. W razie udowodnienia przez Zamawiającego istnienia wariantu podróży zawierającego niższą
cenę niż oferowana przez Wykonawcę lub zapewniającego krótszy czas trwania podróży niż
zaproponowany przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje różnicę w cenie biletu i dodatkowo
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 200% wartości kwestionowanego biletu.
7. W razie udowodnienia przez Zamawiającego, że cena biletu podana na wystawionej poszczególnej
fakturze przewyższa cenę przewoźnika i zawiera dodatkowe koszty, Wykonawca pokryje wartość
doliczonych kosztów do ceny biletu przewoźnika i dodatkowo zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 200% wartości kwestionowanego biletu.
8. Wykonawca, w przypadku nierealizowania postanowień zawartych w § 2 umowy z przyczyn
zależnych od Wykonawcy, zapłaci Zamawiającemu za każdy pisemnie stwierdzony taki
przypadek karę umowną w wysokości 300,00 zł.
9. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez
którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wartości
zamówienia, o której mowa w § 6 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to sytuacji określonych w § 12 ust. 2
umowy.
10. Kary umowne, o których mowa w powyższych ustępach, stają się wymagalne następnego dnia
po wystąpieniu zdarzenia wywołującego obowiązek ich zapłaty.
11. Zamawiający ma prawo do potrącenia należności z przysługujących mu kar umownych z bieżąco
wystawionej faktury VAT bądź z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
12. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
13. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 145 Pzp, nie stosuje się kar
określonych w ust. 9.
§9
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10%
maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania Zamawiającego, wynikającego z umowy
w
kwocie
30.000,00 zł
(słownie:
trzydzieści
tysięcy
złotych)
w
formie:
…………………………………..
2. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w trybie art. 151 ust. 1 ustawy, w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
§ 10
1. Stosownie do treści art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
przewiduje możliwość zmiany wysokości maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto,
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

o którym mowa w § 6 ust.1 Umowy w następujących przypadkach:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług,
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.
Zmiana umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia, z przyczyn określonych w ust. 1 pkt 1-3
obejmować będzie wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część przedmiotu Umowy, którą
w dniu zmiany odpowiednio stawki podatku VAT, wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jeszcze nie zrealizowano.
Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki,
o której mowa w ust. 1 pkt 1), będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu Umowy
zrealizowanej zgodnie z terminami ustalonymi Umową po dniu wejścia w życie przepisów
zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu
Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1), wartość wynagrodzenia netto nie zmieni
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 1
pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego wykonawcy,
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez
wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej
lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonawcy w związku ze zwiększeniem
wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w związku
z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu wykonawcy
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio
związane z realizacją przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), w celu zawarcia aneksu, każda ze Stron
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia
należnego wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe
wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy..
W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) lub pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje
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wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać,
w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi
- w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2), lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz z
kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi wraz z
drukami ZUS RCA lub ZUS DRA oraz dowodami opłacenia należnych składek na
ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. 3).
9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania wykonawcę do przedstawienia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni roboczych, dokumentów, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy, w tym
pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8 pkt 2).
10. W terminie 5 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 7, Strona,
która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, w jakim zatwierdza
wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne wykonawcy powinno ulec
zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 7 W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
1.

§ 11
Zamawiający przewiduje następujące możliwości dokonania zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,
w szczególności w sytuacjach:
1) zmiany w przepisach prawa lub wykładni jego przepisów;
2) zajścia okoliczności (zdarzeń), na które Strony nie miały wpływu, a dotyczyły działania lub
zaniechania:
a) osób trzecich
b) organów
w stosunku do okoliczności towarzyszących zawarciu umowy, a wpływających
obiektywnie, bezpośrednio lub pośrednio w sposób dalece utrudniający lub czyniący
niemożliwym spełnienie świadczeń Stron umowy, w sposób określony pierwotnie
w umowie;
3) W zakresie aktualizacji danych Wykonawcy poprzez zmianę w szczególności: nazwy
przedsiębiorstwa, adresu siedziby, formy prawnej,
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4) dopuszcza się zmianę terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku
niewykorzystania środków finansowych określonych w umowie (zmiana terminu realizacji
umowy).
2.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12
1. Strony wzajemnie oświadczają, że posiadają zgodę osób, o których mowa w niniejszej umowie
do przetwarzania ich danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, stanowiska służbowego,
numeru telefonu oraz adresu e-mail oraz że dane te przetwarzane będą przez każdą z nich
wyłącznie dla potrzeb wykonywania niniejszej umowy, przez okres jej trwania
z uwzględnieniem ustawowych terminów przechowywania dokumentacji dla celów
podatkowych w trybie i na zasadach określonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE opublikowane w Dzienniku Urzędowym L z 2016 r. nr 119,
str. 1.Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się
załatwić polubownie, a w przypadku braku takiej możliwości poddają rozstrzygnięciu sądu
właściwego dla siedziby Zamawiającego
2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się odpowiednio przepisy ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego.
3. Ewentualne spory wynikłe z realizacji umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje
Wykonawca, a dwa Zamawiający.
5. Integralną część umowy stanowi Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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