
SPECYFIKACJA 
WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w formie elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu, dostępnego 

pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl   przy użyciu dedykowanych formularzy dostępnych na 

ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych 

 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwaną dalej Pzp  

na 

 

świadczenie usług polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów lotniczych 

na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu 

zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w 

szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległość RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, 

kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu w obchodach 

upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

36 miesięcy.  

Numer postępowania: 2/2022 

Identyfikator postępowania (ID) 

2022/S 027-068967 

Warszawa, luty 2022 r. 

 

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Rozdział I. 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego 

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 

00 – 926 Warszawa 

tel. (22) 22 276 77 77; e-mail: info@kombatanci.gov.pl 

8.15 – 16.15 od poniedziałku do piątku 

 

Rozdział II. 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z siedzibą w Warszawie (00-926) 

przy ul. Wspólnej 2/4 (dalej: Administrator) przetwarza dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: RODO), zawarte w 

dokumentacji ofertowej składanej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przez 

wykonawców w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w 

odniesieniu do następującej kategorii osób: 

1) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, 

2) Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

3) pełnomocnika Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

4) członka organu zarządzającego Wykonawcy, będącego osobą fizyczną, 

5) osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego lub do kontaktów w sprawie zamówienia. 

W świetle powyższego Administrator informuje, że: 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO pozyskiwanych w ramach 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych z siedzibą w Warszawie (00-926) przy ul. Wspólnej 2/4, tel. 22 276-77-77, 

info@kombatanci.gov.pl 

1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych 

osobowych można kontaktować się telefonicznie pod nr 22 336 77 80 lub za pomocą poczty 

elektronicznej pod adresem  ido@kombatanci.gov.pl, listownie pod adresem:  

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

ul. Wspólna 2/4 

00 – 926 Warszawa 

 

2. Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach: 

a) prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego Nr Postępowania 

2022/S 027-068967, oraz jego rozstrzygnięcia, jak również zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego oraz jej realizacji, a także udokumentowania postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego; 

b) archiwizacyjnych. 

mailto:info@kombatanci.gov.pl
mailto:ido@kombatanci.gov.pl
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3. Przesłanką legalizująca przetwarzanie danych osobowych w każdym ze wskazanych powyżej 

celów jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.: 

1) w przypadku celu określonego w pkt 2a przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 

r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) 

2) w przypadku celu określonego w pkt 2b przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 

prawnego wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 164). 

4. Dostęp do danych osobowych mają następujący odbiorcy danych: 

1) upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługobiorcy i jego upoważnieni pracownicy, którym 

przekazano przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla 

Administratora, w szczególności podmioty świadczące usługi prawne i doradcze, w tym 

pracownicy podmiotu odpowiedzialnego za funkcjonowanie miniPortalu – stosowanego przez 

Urząd ogólnodostępnego narzędzia służącego do prowadzenia komunikacji elektronicznej w 

postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego; 

2) osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania w oparciu o art. 

18 oraz art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

1) prawa do żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania (art. 15 i art. 16 

RODO), przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO będzie, 

wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane 

dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w 

szczególności podania  nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub 

konkursu lub jego zakończenia. W przypadku prawa do sprostowania danych, nie może ono 

skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą 

postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą prawo zamówień publicznych, 

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 

RODO.  z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym 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, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu 

zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia; 

3) osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych 

przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa).   

4) 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; 

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. 

6. Dane osobowe będą przechowywane: 

1) przez okres 4 lat od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego,  

2) jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata – przez cały czas trwania umowy nie dłużej niż  do 

upływu okresu przedawnienia roszczeń z tego tytułu, 

3) w celach archiwalnych zgodnie z okresami przewidzianymi dla tych celów przez przepisy o 

narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Niepodanie danych 
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osobowych skutkuje konsekwencjami określonymi w przepisach tej ustawy, w szczególności 

brakiem oceny złożonej oferty i zawarcia umowy na realizację zamówienia. 

 

Rozdział III. 

SPOSÓB KOMUNIKACJI 

 

I. Informacje ogólne 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami 

odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: https://epuap.gov.pl/wps/portal 

oraz poczty elektronicznej. 

2. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: 

Pan Michał Tucholski, Przewodniczący Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można 

porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10:00 – 14:00, 

nr tel. 022 270-72-06 

e-mail: michal.tucholski@kombatanci.gov.pl 

 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do 

następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz 

do „Formularza do komunikacji”. 

4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 

elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 

opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z 

elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: 

„Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” 

wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń 

lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę 

ich przekazania na ePUAP. 

 

II. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert i 

wniosków) 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami 

w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji 

odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do 

komunikacji” dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się 

numerem ogłoszenia (TED lub ID postępowania). 

2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, 

email.  

3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do 

komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów 

elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt I.2 adres email. Sposób 

sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w 

rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania 

i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz 

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
https://epuap.gov.pl/wps/portal
mailto:michal.tucholski@kombatanci.gov.pl
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konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i 

Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2415). 

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

5. Zamawiający dopuszcza kierowanie wniosku za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy               

e-mailowe wskazane w Rozdziale II pkt 16 SWZ.  

6. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni 

przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ 

wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. 

7. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt 6, przedłuża termin 

składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z 

wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia oferty.  

8. Przedłużenie terminu składania ofert, o którym mowa w pkt 7, nie wpływa na bieg terminu 

składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ.  

9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania tj. www.kombatanci.gov.pl 

10.  W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść SWZ.  

11. W przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od 

wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, 

Zamawiający przedłuża termin składnia ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. 

12. Zamawiający informuje Wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez 

zamieszczenie informacji  na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została 

udostępniona SWZ, tj. www.kombatanci.gov.pl 

13. Jeżeli w wyniku zmiany treści SWZ jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian  

w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert, o czym poinformuje na stronie 

internetowej www.kombatanci.gov.pl. 

14. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami, w celu wyjaśnienia treści 

SWZ.  

15. Zamawiający nie udziela żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi 

na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania formy 

określonej w pkt 5.  

16. Osoba uprawniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami: 

 Pan Michał Tucholski, Przewodniczący Komisji Przetargowej Urzędu, z którym można 

porozumiewać się w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w 

godzinach 10:00 – 14:00, 

nr tel. 022 270-72-06 

e-mail: michal.tucholski@kombatanci.gov.pl 

 

Rozdział IV. 

TRYB POSTĘPOWANIA 

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług na rzecz Urzędu do 

Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych polegających na rezerwacji, zakupie i 

sukcesywnych dostawach biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz 

rezerwacji i zakupie miejsc hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw 

Kombatantów i Osób Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o 

Niepodległości RP, działaczy opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób 

reprezentujących Urząd oraz pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk 

http://www.kombatanci.gov.pl/
http://www.kombatanci.gov.pl/
http://www.kombatanci.gov.pl/
mailto:michal.tucholski@kombatanci.gov.pl
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o niepodległość i suwerenność Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 36 miesięcy, Nr postępowania 

2022/S 027-068967, prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z  art. 132 

ustawy Pzp oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. 

 

Rozdział V. 

PODWYKONAWCY 

 

1. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. 

2. W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga 

wskazania w Ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania firm (nazw) podwykonawców, o ile są one znane. 

3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. 

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że 

inny proponowany podwykonawca bądź sam Wykonawca, spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 

pierwotny podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w trakcie realizacji 

zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w 

późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia. 

 

Rozdział VI. 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA UMOWY 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

 

1. Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług na rzecz Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych polegających na rezerwacji, zakupie i sukcesywnych dostawach biletów 

lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacji i zakupie miejsc 

hotelowych w celu zabezpieczenia działalności Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 

Represjonowanych, a w szczególności udziału Weteranów walk o Niepodległości RP, działaczy 

opozycji antykomunistycznej, kierownictwa Urzędu, osób reprezentujących Urząd oraz 

pracowników Urzędu w obchodach upamiętniających tradycje walk o niepodległość i suwerenność 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 36 miesięcy., Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz 

wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do SWZ. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy 

Pzp. 

3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 92 pkt 1 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

7. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp. 

8. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

9. Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia 

katalogów elektronicznych do oferty. 

10. Wykonawca ma możliwość wystawienia i przesłania faktury VAT z wyszczególnieniem 

produktów, ich ilości, ceny jednostkowej, kwoty vat, netto i brutto na Platformę Elektronicznego 

Fakturowania, na której Zamawiający posiada konto: 
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     Rodzaj adresu PEF –NIP  

     Numer Adresu PEF –  

11. Zamawiający zastrzega, że gwarantuje minimalne zrealizowanie zakupu lub części zakupu 

biletów/miejsc hotelowych, w co najmniej 50% wartości umowy; zakup pozostałej ilości biletów/ 

miejsc hotelowych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego (prawo opcji). 

 

12. Na podstawie art. 438 w związku z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia 

przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie 

czynności związane z realizacją umowy, które będą polegały na wykonywaniu pracy w sposób 

określony w art. 22  § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320 ze zm.) 

Wykonawca przy realizacji zamówienia zapewni zatrudnienie ww. osób na cały okres realizacji 

zamówienia. 

14. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do kontroli Wykonawcy odnośnie 

spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

czynności wynikające z realizacji umowy. Zamawiający uprawniony jest do żądania oświadczeń w 

zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny. 

15. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby 

wykonującej czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 6 ust. 8umowy. Niezłożenie przez 

Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 

dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 1czynności. 

16. Kod CPV 

63500000-4 Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 

63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 

63515000-2 Usługi podróżne 

63516000-9 Usługi zarządzania podróżą 

60400000-2 Usługi transportu lotniczego 

55100000-1 Usługi hotelarskie 

55110000-4 Hotelarskie usługi noclegowe 

 

17. Zamawiający nie żąda przedmiotowych środków dowodowych. 

 

II. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Termin wykonania zamówienia: zamówienie będzie wykonywane w okresie od dnia podpisania 

umowy przez 36 miesięcy. 

 

Rozdział VII. 

         WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA 

I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY ICH 

SPEŁNIENIA (PODMIOTOWE ŚRODKI DOWODOWE) 

 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 

5 i 7 ustawy Pzp, 

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp dotyczące: 
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a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 

b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej 

lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli jest wpisany do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i 

Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych. Zamawiający 

samodzielnie dokona sprawdzenia w powszechnie dostępnej bazie danych czy Wykonawca spełnia 

warunek.  

Nie podlegają wpisowi do rejestru przedsiębiorcy turystyczni posiadający siedzibę na terytorium 

państw, które na podstawie umowy z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi wdrożyły do 

krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2015/2302/UE z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie imprez turystycznych i powiązanych usług 

turystycznych, zmieniającą rozporządzenie (WE) nr 2006/2004 i dyrektywę Parlamentu Europejskiego 

i Rady 2011/83/UE oraz uchylającą dyrektywę Rady 90/314/EWG (Dz. Urz. UE L 326 z 11.12.2015, 

str. 1). 

Działalność agenta turystycznego nie wymaga wpisu do rejestru. 

c)     sytuacji ekonomicznej lub finansowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 

w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – o wartości ubezpieczenia 

nie mniejszej niż 400.000,00 złotych. 

d) zdolności technicznej lub zawodowej: 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – na wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed 

upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) 

co najmniej 2 odrębnych umów obejmujących usługi: rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych oraz 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, z których cena 

umowna każdej była nie niższa niż 1.000.000 złotych brutto. 

W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie, jeden z wykonawców 

samodzielnie musi wykazać wymagane doświadczenie.  

 

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy łącznie 

mogą spełnić ten warunek. 

 

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia 

zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy 

wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu 

czynności. 

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

stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na 

zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów 

udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków 

prawnych. 

3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, 

jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są 

wymagane. 

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, 

składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo odpowiednio wraz z 

ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
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zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy 

potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami 

tych podmiotów – Załącznik Nr 7. 

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w pkt 4, musi potwierdzać, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty 

dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 

udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca 

polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, 

kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których 

wskazane zdolności dotyczą. 

6. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby 

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie 

zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem 

Wykonawcy. 

7. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z Wykonawcą, 

który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie 

zasobów podmiot ten nie ponosi winy. 

8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, na zasadach określonych w art. 

58 ustawy Pzp. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia są zobowiązani do 

ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

9. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów zawodowych Wykonawcy w inne 

przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia. 

 

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 

1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp, na 

podstawie: 

1) art. 108 ust. 1 pkt 1 Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego 

prawomocnie skazano za przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.) - dalej "KK" 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a KK, 

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a KK lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 

2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 z ze zm.), 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a KK, lub 

przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub 

ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 KK, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 KK, lub mające na celu popełnienie 

tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 

ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
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g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 KK, przestępstwo oszustwa, 

o którym mowa w art. 286 KK, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których 

mowa w art. 270-277d KK, lub przestępstwo skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

2) art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka 

jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej 

albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta 

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp; 

3) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego wydano 

prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem 

podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca 

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

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

4) art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, wobec którego prawomocnie 

orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli Zamawiający może 

stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami 

porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej 

grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie; 

6) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, jeżeli, w przypadkach, o 

których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z 

wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z Wykonawcą do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i 

konsumentów (tekst jedn. (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), chyba że spowodowane tym zakłócenie 

konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.  W związku z tym, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 

kwoty dla usług 10 000 000 euro, przesłanka wykluczenia, o której mowa w art. 108 ust. 2 ustawy 

Pzp w niniejszym postępowaniu nie występuje. 

3. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5 i 7 

ustawy Pzp, na podstawie: 

1) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który naruszył obowiązki 

dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z 

wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca 

przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek 

na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące 

porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

2) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego 

otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 

układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w 

innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca 

wszczęcia tej procedury. 
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3) art. 109 ust. 1 pkt 5 Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie 

naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w 

wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał 

zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów; 

4) art. 109 ust. 1 pkt 7 Zamawiający wykluczy Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, 

w znacznym stopniu lub zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale 

nienależycie wykonywał, istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do wypowiedzenia lub odstąpienia 

od umowy, odszkodowania, wykonania zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za 

wady.  

4. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

5. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1pkt 1, 2 i 5 

ustawy Pzp lub art. 109 ust. 1 pkt 1,4, 5 i 7 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił 

łącznie przesłanki wymienione w art. 110 ust. 2 pkt 1-3 ustawy Pzp. Zamawiający ocenia, czy 

podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. 

Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa wyżej, nie są wystarczające do 

wykazania jego rzetelności, Zamawiający wyklucza Wykonawcę. 

 

Rozdział VIII. 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY (WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH) 

 

I. WYKAZ DOKUMENTÓW 

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku 

podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale VIII, składa wraz z ofertą Jednolity 

Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako „JEDZ") – Załącznik Nr 4, który powinien zawierać 

co najmniej następujące informacje): 

1) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia z 

postępowania.  

2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu - 

Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji „A” części IV formularza JEDZ.  

3) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów 

potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

4) Formalne oświadczenie Wykonawcy, z którego wynika, że Wykonawca będzie w stanie na żądanie 

i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu, 

5) Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających 

bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim 

(na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 

2004/18/WE. 

2. Zamawiający, przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie 

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

na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 

1) oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w 

art. 125 ust. 1 ustawy złożonym na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia 

(JEDZ), w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania określonych w: 
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a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, 

b) art. 108 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie do orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie 

publiczne tytułem środka zapobiegawczego, 

c) art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie do zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia 

mającego na celu zakłócenie konkurencji, 

d) art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp odnośnie naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków 

i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych, 

e) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp odnośnie otwarcia likwidacji, ogłoszenia upadłości, 

f) art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp odnośnie naruszenia obowiązków zawodowych, 

g) art. 109 ust. 1 pkt 7  ustawy Pzp odnośnie nienależytego lub długotrwale nienależytego wykonania 

umowy, 

- wg Załącznika  Nr 6 do SWZ, 

2) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, art. 108 

ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, odnośnie orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem 

środka karnego - wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, 

3) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru 

lub ewidencji, 

4) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie 

zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawionego 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłaceniem 

podatków i opłat wraz z zaświadczeniem dokumenty potwierdzające, że przed upływem terminu 

składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

5) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki 

terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 

1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku 

zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem 

albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że 

odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności 

należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub 

zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności, 

6) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również 

wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, 

czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których 

mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy 

zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a 

jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - 

oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie 

powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 

8 do SWZ. 

W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na doświadczenie nabyte w ramach zamówienia 
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zrealizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza, by Wykonawca wykazywał doświadczenie grupy 

wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał danego zakresu 

czynności, 

7) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp o braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji 

i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo 

oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub 

informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego 

wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 

do SWZ, 

8) dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w 

zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia od odpowiedzialności 

cywilnej na kwotę minimum 400.000,00 złotych. 

W przypadku wygaśnięcia ważności w/w dokumentu w trakcie realizacji umowy Wykonawca 

będzie zobowiązany do przedłożenia aktualnego.  

W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten podmioty mogą spełniać łącznie. 

3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których 

mowa w ust. 2 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, gdy pobrane przez Zamawiającego 

dokumenty nie są w języku polskim Wykonawca zobowiązany jest złożyć tłumaczenie na język polski. 

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 

 

II. WYKONAWCY ZAGRANICZNI 

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zamiast: 

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz. VIII podrozdział I pkt 2 ppkt 2 

- składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku 

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

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

2) zaświadczeń, o których mowa w rozdz. VIII podrozdział I pkt 2 ppkt 4 i 5, lub odpisu albo 

informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej, o których mowa w rozdz. VIII podrozdział I pkt 2 ppkt 3 - składa dokument lub 

dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że: 

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne, 

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub 

sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie 

znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 

przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 

2. Dokument, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed jego złożeniem. Dokumenty, o których mowa w pkt 1 ppkt 2, powinny być wystawione nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. 

3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 

dokumentów, o których mowa w pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich 

przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1,4,5,7 ustawy Pzp, 
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zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio 

oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, 

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, 

w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu 

pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem 

samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania Wykonawcy. Przepis pkt 2 stosuje się odpowiednio. 

4. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

5. Jeżeli w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 

jakiekolwiek wartości zostaną podane w walucie obcej to Zamawiający przeliczy wartość waluty 

na złote wedle średniego kursu NBP tabela „A” z dnia przekazania ogłoszenia o zamówieniu do 

Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 

 

III. WYKONAWCY WYSTĘPUJĄCY WSPÓLNIE LUB UDOSTĘPNIAJĄCY ZASOBY 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ 

składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te powinny 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w którym każdy z Wykonawców 

wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 

2. Jeżeli Wykonawca, powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania spełniania, w 

zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także 

JEDZ dotyczący tych podmiotów. JEDZ powinien być wypełniony w zakresie, w jakim 

Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu. Wykonawca, który zamierza powierzyć 

wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich 

podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa JEDZ dotyczące podwykonawców. 

3. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych 

w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

dokumentów wymienionych w rozdziale VIII podrozdziale I pkt 2 ppkt 1 - 5. 

4. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składane są w oryginale w 

postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

Rozdział IX. 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY  

ZŁOŻENIE OFERTY W POSTĘPOWANIU 

 

1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert odbywa się za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej pod adresem ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal 

2. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każdą część. Oferta składana jest za 

pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na 

ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez 

Wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja 

związana z postępowaniem. 

3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formacie danych .pdf, .doc, .docx, .rtf, .xps, 

.odt, .xls, .xlsx, xml. 

 Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Regulaminie korzystania z 

miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. 

4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

5. Ofertę w postępowaniu składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej, opatrzonej 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Sposób złożenia oferty w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika”, 

https://epuap.gov.pl/wps/portal
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dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

7. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, 

zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze 

zm.), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym 

i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik 

stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część 

należy ten plik zaszyfrować. 

8. Do oferty należy dołączyć Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formie elektronicznej 

opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie zaszyfrować wraz z plikami 

stanowiącymi ofertę 

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

10. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za pośrednictwem 

„Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji 

użytkownika” dostępnej na miniPortalu. 

11. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani 

wycofać złożonej oferty. 

12. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 

niezależnie od wyniku Postępowania.  

13. Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem miniPortalu, podpisane przez osoby 

uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym, następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty - Załącznik Nr 1 do SWZ, 

2) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – Załącznik Nr 4 do SWZ, 

3) Pełnomocnictwo lub inny dokument, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z 

którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o 

ile uprawnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za 

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

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

zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty, 

4) Pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 58 ust. 2 ustawy Pzp - jeżeli 

zachodzi taka okoliczność, 

5) Zobowiązanie, o którym mowa w rozdziale VII podrozdział I pkt 4-5 SWZ – Załącznik Nr 7 (jeśli 

dotyczy), 

6) Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 

 

Rozdział X. 

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

 

I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 

1. Termin składania ofert  upływa w dniu 14.03.2022 r. o godz. 10:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022 r. o godz. 10:00  

3. Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż 

następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po 

zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do 

odszyfrowania.  

5. Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego 

systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez 

zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

7. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

8. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informacje o nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty 

zostały otwarte; cenach lub kosztach zawartych w ofertach.   

 

Rozdział XI. 

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

 

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 90 dni, tj. do dnia 13.06.2022r. Bieg 

terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania 

ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się 

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany 

przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni. 

 

Rozdział XII. 

WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM 

 

1. Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 90 000 zł 

(słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) 

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku z poniższych form: 

1) pieniądzu na konto bankowe wskazane w pkt 4, 

2) gwarancjach bankowych, 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

4) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 

4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, ustaloną kwotę należy wnieść przelewem na 

rachunek bankowy Zamawiającego w Narodowym Banku Polskim O/O Warszawa Nr rachunku: 

89 1010 1010 0050 4713 9120 0000. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje 

się termin uznania rachunku Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.  

5. Wadium w formie innej niż pieniężna Wykonawca wnosi w formie elektronicznej poprzez 

załączenie do oferty oryginału dokumentu wadialnego opatrzonego kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia tj. przez Gwaranta - wystawcę tego 

dokumentu. Beneficjentem wadium jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

6. Wadium powinno być oznaczone w następujący sposób: WADIUM – Nr Postępowania 2022/S 

027-068967, lub w inny sposób umożliwiający identyfikację postępowania, którego dotyczy. 

7. Dokument wadium wniesiony w formie gwarancji/poręczenia powinien zawierać klauzulę o 

gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy i na pierwsze pisemne 

żądanie. Tak wnoszone wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania 
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ofertą, poczynając od dnia składania ofert. Spory pomiędzy Zamawiającym a wystawcą gwarancji/ 

poręczenia wynikające z udzielonej gwarancji/poręczenia rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

 

Rozdział XIII. 

SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY 

 

1. Oferta musi zawierać cenę określoną za cały przedmiot zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust. 1 

pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (tj. Dz. U. z 

2019 r., poz. 178). Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą 

Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za dostawę. W cenie należy uwzględnić 

podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową. 

2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem 

zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.  

     Cenę oferty należy podać w następujący sposób: 

- cenę bez podatku VAT (netto), 

- cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto), jeżeli na podstawie odrębnych przepisów 

sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem 

akcyzowym. 

3. Za cenę oferty będzie się uważać łączną cenę za cały przedmiotu zamówienia.  Cena może być 

tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen. 

4. Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie.  

5. Cena nie ulega zmianie przez okres realizacji umowy. 

6. Opłata transakcyjna musi obejmować rzeczywisty koszt realizacji poszczególnych rodzajów 

świadczonych usług, tj. w przypadku:  

1) biletów lotniczych krajowych i zagranicznych, w szczególności: koszt rezerwacji i wystawienia 

biletu, w tym wszelkie opłaty związane z zastosowanym sposobem opłacenia i zabezpieczenia 

rezerwacji (np. płatności kartą kredytową nie będą obciążały Zamawiającego - całkowity koszt za 

wystawienie biletu musi zostać ujęty przez Wykonawcę w opłacie transakcyjnej), dostawę biletu, 

oferowanie wariantów połączeń, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, 

zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, koszty powtórzenia rezerwacji, 

zmiany rezerwacji, zwrotu biletu, wymiany biletu, odwołań i reklamacji, odprawy i wszelkie 

interwencje związane z obsługą przelotu oraz wszystkie inne koszty związane z należytym i 

zgodnym z SIWZ wykonywaniem zamówienia,  

2) rezerwacji hotelowych w kraju i za granicą, w szczególności: koszt rezerwacji i zakupu miejsca 

hotelowego, w tym wszelkie opłaty związane z zastosowanym sposobem opłacenia i 

zabezpieczenia rezerwacji (np. płatności kartą kredytową nie będą obciążały Zamawiającego - 

całkowity koszt za rezerwację i zakup miejsca hotelowego musi zostać ujęty przez Wykonawcę w 

opłacie transakcyjnej), koszty powtórzenia i zmiany rezerwacji, reklamacji, wszelkie dodatkowe 

opłaty typu kaucje, taksy zabezpieczające, opłaty klimatyczne i wszelkie inne koszty związane z 

należytym i zgodnym z SIWZ wykonaniem zamówienia 

7. Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone 

w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza 

pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza). 

8. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku 

podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 685 ze zm.), Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej 
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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. 

 

 

Rozdział XIV. 

KRYTERIA I SPOSÓB OCENY OFERT 

 

I. TRYB OCENY OFERT 

1. Zamawiający zgodnie z art. 139 ustawy Pzp dokona najpierw oceny ofert, a następnie zbada, czy 

Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 

czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

2. Zamawiający poprawi w ofercie: 

a) oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, 

niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, 

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 

W przypadku, o którym mowa w pkt 2 lit. c), Zamawiający wyznaczy wykonawcy termin na wyrażenie 

zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie jej poprawienia. Brak odpowiedzi w 

wyznaczonym terminie uznaje się za wyrażenie zgody na poprawienie omyłki. 

 

II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

Kryterium wyboru 
Waga kryterium 

Cena opłat transakcyjnych (C) 

 

30 pkt 

 
Opust od ceny katalogowej pobytu (O) 

 
40pkt 

Czas odpowiedzi (T) 20 pkt 

System rezerwacyjny -GDS (S) 10 pkt 

 

 

III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW 

 

Zamawiający przyzna punkty w ramach kryterium, przyjmując zasadę że 1 % = 1 pkt. 

 

a) Kryterium cena opłat transakcyjnych (C) – waga 30% 

 

Punktacja w danym kryterium zostanie przyznana Wykonawcom na podstawie niniejszego 

wzoru: 

              Cmin 

C = –––––––––– x 30 punktów 

               Cb 
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gdzie: 

 

C - ilość punktów dla badanej oferty. 

C min -  najniższa suma opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego na 

trasach zagranicznych i krajowych oraz opłaty transakcyjnej za dokonanie rezerwacji jednego 

miejsca hotelowego w kraju i zagranicą, spośród wszystkich ważnych i nie odrzuconych ofert.  

Cb - suma opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego na trasach 

zagranicznych i krajowych oraz opłaty transakcyjnej za dokonanie rezerwacji jednego miejsca 

hotelowego w kraju i zagranicą badanej oferty. 

 

UWAGA: Oferowana przez Wykonawcę stawka opłat transakcyjnych za wystawienie jednego 

biletu lotniczego oraz za dokonanie rezerwacji jednego miejsca hotelowego będą niezmienne 

przez cały okres realizacji zamówienia, co ma potwierdzenie w Istotnych Postanowieniach 

Umowy. 

 

b) Opust od ceny katalogowej* pobytu – waga 40% 

*cena katalogowa pobytu – cena zamieszczona na stronie internetowej hotelu lub w innym 

publikowanym dokumencie np. trivago.pl, hrs.com, booking.com. 

 

Opust określony w % od ceny katalogowej pobytu we wszystkich hotelach, w których zostaną 

dokonane rezerwacje, jakiego Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży pobytu. 

Punktacja w danym kryterium zostanie przyznana Wykonawcom w następujący sposób: 

 

                   Ob 

O = –––––––––– x 40 punktów 

     Omax 

 

gdzie: 

 

O -ilość punktów dla badanej oferty. 

Ob - opust badany – opust od ceny katalogowej pobytu zaoferowany przez Wykonawcę w 

badanej ofercie. 

Omax -najwyższy zaoferowany opust od ceny katalogowej pobytu spośród wszystkich 

ważnych i nie odrzuconych ofert. 

 

UWAGA nr 1: Zaoferowanie opustu na poziomie 0% będzie skutkować przyznaniem zera 

punktów w przedmiotowym kryterium oceny ofert. 

 

UWAGA nr 2: Oferowana przez Wykonawcę wartość procentowa opustu od ceny katalogowej 

pobytu  będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia, co ma potwierdzenie w 

Istotnych Postanowieniach Umowy. 

 

c) Czas odpowiedzi (T) – 20 pkt . 

Punkty zostaną przyznane w następujący sposób:  
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Gwarantowany przez Wykonawcę czas odpowiedzi na zapytanie 

dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego (z zastrzeżeniem, iż 

nie może być dłuższy niż 4 godziny 

Liczba 

punktów 

4 godziny 0 

3 godziny 5 

2 godziny 15 

1 godzina 20 

 

Przez gwarantowany czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu 

lotniczego Zamawiający rozumie czas od momentu przekazania zapytania drogą mailową na 

wskazany przez Wykonawcę adres kontaktowy, do momentu otrzymania od Wykonawcy 

minimum trzech propozycji alternatywnych propozycji podróży. W kryterium „Czas” oferta 

może otrzymać maksymalnie 20 pkt.  

Jeżeli Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi w Formularzu ofertowym, Zamawiający 

przyjmie, że Wykonawca oferuje 4 godzinny czas realizacji zlecenia zakupu biletu lotniczego. 

Jeżeli Wykonawca zaznaczy więcej niż jedną odpowiedź w Formularzu ofertowym, 

Zamawiający przyjmie za udzieloną wyłącznie odpowiedź, za którą przyznawane jest mniej 

punktów. W przypadku, gdy Wykonawca zadeklaruje, że oferuje czas realizacji zlecenia 

zakupu biletu lotniczego dłuższy niż 4 godziny, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na 

podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 ustawy Pzp. 

 

d) System rezerwacyjny -GDS (S) – 10 pkt 

System rezerwacyjny (GDS)– znaczenie 5% (maksymalnie do 5 pkt) 

1) Zamawiający przyzna punkty 0 lub 5 punktów na podstawie zadeklarowanej przez 

Wykonawcę w Formularzu Oferty liczby oraz nazwy systemów rezerwacyjnych (GDS), 

którymi dysponuje Wykonawca: 

 

a) 0 punktów – za dysponowanie 1 systemem rezerwacyjnym (GDS) (którymi dysponuje 

Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre 

 

b) 5 punktów – za dysponowanie 2 systemami rezerwacyjnymi (GDS) (którymi 

dysponuje Wykonawca) spośród takich jak: Amadeus, Galileo, Worldspan i Sabre 

 

Wykonawca musi dysponować co najmniej 1 systemem rezerwacyjnym Globalnego Systemu 

Dystrybucji (GDS)Wyliczenie punktów zostanie dokonane z dokładnością do dwóch miejsc po 

przecinku, zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania. Maksymalna łączna suma punktów we 

wskazanych wyżej kryteriach – 100,00.  

3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, 

która nie podlega odrzuceniu oraz która uzyska największą liczbę zsumowanych punktów w ramach 

ustalonych ww. kryteriów oceny ofert;  

4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert uzyska taki sam bilans punktów, zgodnie z art. 248 ustawy, 

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze. 

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty w sposób określony powyżej, Zamawiający wezwie 

Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego 

ofert dodatkowych zawierających nową cenę 

 

Rozdział XV. 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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Rozdział XVI. 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Szczegółowe warunki, na których Zamawiający zawrze umowę w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego, określone zostały w Istotnych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik Nr 

3 do SWZ. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian treści umowy. Warunki zmiany umowy szczegółowo 

określono w Istotnych postanowieniach umowy. 

 

Rozdział XVII. 

FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

 

1. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie zawarta umowa. Zawarcie umowy 

nastąpi po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej, wg wzoru 

projektowanych postanowień umowy stanowiącego Załącznik Nr 3 do SWZ. Przyjęcie istotnych 

postanowień umowy stanowi jeden z istotnych warunków przyjęcia oferty.  

2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej 

współpracę tych Wykonawców. 

3. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zakończenia postępowania o udzielenie 

zamówienia przekazuje do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o 

udzieleniu zamówienia zawierające informację o wynikach tego postępowania. 

 

Rozdział XVIII. 

ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 

 

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 

poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy Pzp, tj. odwołanie i skarga 

do sądu. Postępowanie odwoławcze uregulowane zostało w przepisach art. 506-578 ustawy Pzp, a 

postępowanie skargowe w przepisach art. 579-590 ustawy Pzp. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

1) niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był 

obowiązany na podstawie ustawy Pzp; 

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że Zamawiający był 

do tego obowiązany. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje 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, że 

Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, 

jeżeli przekazanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej. 

4. Odwołanie wnosi się w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności 

Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w 

sposób inny niż określony w lit. (a). 
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5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub 

wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie 

internetowej. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 

powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 

okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom 

postępowania przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - 

sądu zamówień publicznych. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby 

Odwoławczej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub 

postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, 

przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej 

operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1041 ze zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

 

 

Rozdział XIX. 

ZAŁĄCZNIKI 

 

Załącznik Nr 1-              Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2-              Opis przedmiotu zamówienia  

Załącznik Nr 3 -             Projektowane istotne postanowienia umowy 

Załącznik Nr 4 -             Formularz JEDZ 

Załącznik Nr 5 -             Oświadczanie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 6 -             Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w formularzu JEDZ 

Załącznik Nr 7-              Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby 

Załącznik Nr 8 -             Wykaz  usług 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 08.02.2022 r. 

 


