Ogłoszenie nr 2021/BZP 00089759/01 z dnia 2021-06-22

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 385314450
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek Nowomiejski 28
1.5.2.) Miejscowość: Toruń
1.5.3.) Kod pocztowy: 87-100
1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@ecfcamerimage.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ecfcamerimage.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fcbd85a3-ce95-11eb-911f-9ad5f74c2a25
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00089759/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-22 09:24
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00011659/02/P
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2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Zakup biletów lotniczych
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ecfcamerimage.pl/zamowienia-publiczne,18,pl.html
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://www.soldea.pl/epz/epz/
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
komunikacja zamawiającego z wykonawcami odbywa się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w tym
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są w formie
elektronicznej za pośrednictwem Platformy https://www.soldea.pl/epz/epz/. Aktualne wymagania
techniczne związane z korzystaniem z Platformy EPZ – wskazane są na stronie internetowej
logowania i rejestracji Platformy – pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/ Sposób przesyłania
plików (oferty, oświadczeń, dokumentów, prac konkursowych) za pośrednictwem Platformy EPZ oraz
potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach (filmach) użytkowników Platformy EPZ
1.Oferta wraz z załącznikami musi zostać sporządzona w języku polskim, złożona w postaci
elektronicznej oraz podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub
podpisem zaufanym pod rygorem nieważności. Złożenie oferty wymaga od wykonawcy
zarejestrowania się i zalogowania na Platformie zakupowej zamawiającego dostępnej pod adresem
https://www.soldea.pl/epz/epz Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy EPZ
https://www.soldea.pl/epz/epz/.
2.Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do komunikacji
elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
3.Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę . Oferty wykonawcy, który przedłoży więcej niż jedną
ofertę, zostaną odrzucone.
4. Osoby do kontaktu: w sprawach przedmiotu zamówienia Kazimierz Suwała e-mail:
office@ecfcamerimage.pl ; w sprawach proceduralnych: Jacek Martneka, email:zamowienia@ecfcamerimage.pl
5. Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy,
podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy, zwane
dalej „zobowiązaniem podmiotu udostępniającego zasoby”, przedmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z
zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju
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przekazywanych danych, z zastrzeżeniem rozdziału 11 pkt. 1 SWZ dotyczącego podpisu
6. Zadawanie pytań przez Wykonawców odbywa się tylko w zakładce „Pytania do SWZ”. Odpowiedzi
na pytania zamawiający zamieszcza na własnej stronie internetowej pod adresem
www.ecfcamerimage.pl
7. Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
wygenerowaną przez Platformę EPZ.
8. Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana
przez Platformę EPZ.
9. Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub
informacje w zakładce „Do Wykonawcy”
10. Odpowiedzi na żądania Zamawiającego są składane przez Wykonawcę w oknie Platformy EPZ
przeznaczonym do składania plików do Zamawiającego w podziale na pliki jawne i te z zastrzeżoną
tajemnicą przedsiębiorstwa.
11. Dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 20
MB każdy w formatach: pdf, doc, docx, xls, xlsx, xades,xml, zip. Za pośrednictwem Platformy EPZ
można przesłać wiele pojedynczych plików we wskazanym formacie lub plik archiwum (ZIP)
zawierający wiele pojedynczych plików, w tym wypadku w dowolnym akceptowalnym przez
Zamawiającego formacie.
12. Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez
Platformę EPZ. Podstawowym źródłem informacji jest platforma EPZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający oświadcza, że spełnia wymogi określone
w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 4 maja 2016 r.), dalej: RODO, tym samym dane osobowe podane
przez wykonawcę będą przetwarzane zgodnie z RODO oraz zgodnie z przepisami krajowymi.
b) Dane osobowe wykonawcy będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa
rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.
b) Odbiorcami przekazanych przez wykonawcę danych osobowych będą
osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania zgodnie z art. 8 oraz
art. 96 ust. 3 ustawy Pzp, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
c) Dane osobowe wykonawcy zawarte w protokole postępowania będą przechowywane 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.
d) Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się w załączniku nr 7 do
SWZ.
e) Zamawiający nie planuje przetwarzania danych osobowych wykonawcy w celu innym niż cel
określony w lit. b powyżej. Jeżeli administrator będzie planował przetwarzać dane osobowe w celu
innym niż cel,
którym dane osobowe zostały zebrane (tj. cel określony w lit. b powyżej), przed takim dalszym
przetwarzaniem poinformuje on osobę, której dane dotyczą, o tym innym celu oraz udzieli jej wszelkich
innych stosownych informacji, o których mowa w art. 13 ust. 2 RODO.
f) Wykonawca jest zobowiązany, w związku z udziałem w przedmiotowym postępowaniu, do
wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych wymaganych przez RODO i związanych z
udziałem w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Do obowiązków tych należą:obowiązek
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informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą
i od których dane te wykonawca bezpośrednio pozyskał i przekazał zamawiającemu w treści oferty lub
dokumentów składanych na żądanie zamawiającego;- obowiązek informacyjny wynikający z art.
14RODO względem osób fizycznych, których dane wykonawca pozyskał w sposób pośredni, a które to
dane wykonawca przekazuje zamawiającemu w treści oferty lub dokumentów składanych na żądanie
zamawiającego.
g) W celu zapewnienia, że wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne
oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w
związku z udziałem w postępowaniu, wykonawca składa oświadczenia o wypełnieniu przez niego
obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – treść oświadczenia
zostałazawarta jest w formularzu ofertowym.
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że: Posiada Pani/Pan na
podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących 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:- związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lube RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20RODO;- na
podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, podstawą prawną
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. cRODO.”
Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO (dane osobowe dotyczące
wyroków skazujących i czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX ustawy Pzp, do upływu terminu na ich wniesienie. Udostępnianie
protokołu i załączników do protokołu ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem
tych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (tj. danych osobowych ujawniających pochodzenie rasowe
lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do
związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu
jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub
orientacji seksualnej tej osoby), zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. W
przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z
uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO (związanych z prawem wykonawcy do
uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące,
prawem wykonawcy do bycia poinformowanym o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w
art. 46 RODO, związanych z przekazaniem jego danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej oraz prawem otrzymania przez wykonawcę od administratora kopii
danych osobowych podlegających przetwarzaniu), zamawiający może żądać od osoby występującej z
żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty
zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. Skorzystanie przez osobę, której dane
osobowe dotyczą, z uprawnienia, o którym mowa w art. 16 RODO (z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych), nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego
załączników. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia
przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakończenia tego postępowania. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o
którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych
zawartych w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba że zachodzą
przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: ECFC2600.3.2021
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów
lotniczych. Bilety Zamawiający będzie nabywał głównie dla gości Międzynarodowego Festiwalu
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych CAMERIMAGE oraz dla pracowników wyjeżdżających w
zagraniczne podróże służbowe i rozliczane stosownie od źródła finansowania/dotacji .
2. Przewidywana skala potrzeb na okres trwania umowy wynosi ok. 100 biletów lotniczych
europejskich w tym - w klasie ekonomicznej - 85 sztuk, w klasie biznes- 15 sztuk.
Z uwagi na ograniczenia w ruchu lotniczym w związku z zagrożeniem pandemicznym nie
wyklucza się zapotrzebowania na bilety międzykontynentalne przypadku zniesienia ograniczeń
w ruchu lotniczym.
3. Przewidywana liczba biletów, rodzaj biletów (klasa), trasy mają charakter orientacyjny. W
trakcie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zrealizowania zakupu
zwiększonej lub zmniejszonej ilości biletów, w stosunku do informacji zawartej w ust. 2, a
Wykonawcy nie będą przysługiwały względem Zamawiającego żadne roszczenia z tego tytułu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupienia biletów w klasie pierwszej oraz biletów na
połączenia obsługiwane przez tanie linie lotnicze. Przez tanie linie lotnicze, na potrzeby
niniejszego postępowania oraz umowy, rozumie się linie lotnicze oferujące usługi przewozu
lotniczego osób po cenach niższych niż tradycyjne linie lotnicze lub linie lotnicze zrzeszone w
European Low Fare Airlines Association (Zrzeszeniu Europejskich Przewoźników
Niskokosztowych).
4. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zawarto w rozdziale II
podrozdział 1 SWZ
4.2.6.) Główny kod CPV: 63500000-4 - Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy
turystycznej
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiający będzie kierował
się następującymi kryteriami i ich wagą:
a) Cena (opłata transakcyjna) brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego (na trasie
międzynarodowej ) – 10 (waga).
liczba punktów ocenianej oferty = najniższa cena opłaty transakcyjnej z oferowanych/ cena opłaty
transakcyjnej ocenianej oferty x 10 pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
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b) Suma cen brutto 7 biletów lotniczych – 50 (waga).
najniższa suma cen brutto
liczba punktów oferty oceniane j = najniższa suma cen brutto / suma cen brutto badanej oferty x 50 pkt
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 50 pkt.
c) Deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji– 40 (max punktacja).
2. Czas potwierdzenia rezerwacji.
3. Zamawiający będzie oceniał deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji, począwszy od
momentu złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Minimalny podany czas
dostarczenia/przesyłania rezerwacji może wynosić 0,5 godziny, a maksymalny czas
dostarczenia/przesyłania rezerwacji może wynosić 2 godziny. Czas należy podawać w godzinach, z
dokładnością do pół godziny (tzn. 0,5 godz. lub 1 godzina lub 1,5 godziny lub 2 godziny). Zamawiający
za deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji przyzna punkty odpowiednio:
- 2,0 godz. – 10 pkt
- 1,5 godz. – 20 pkt
- 1,0 godz. – 30 pkt
- 0,5 godz. – 40 pkt
Uwaga !
4. W przypadku wystąpienia 3 krotnego opóźnienia powyżej 30 min, w dostarczeniu Zamawiającemu
potwierdzenia dokonania rezerwacji przez Wykonawcę względem terminu deklarowanego w ofercie ,
Wykonawca nie naliczy 3 krotnie opłaty transakcyjnej od kolejnych biletów.
SUMA PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA = Cena (opłata transakcyjna) + Suma cen brutto
7 biletów lotniczych + Deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji.
5. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi kryterium
= 1 pkt.
6. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
7. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta, spośród ofert spełniających wszystkie
wymagania opisane w SIWZ i uPzp, w której suma punktów przyznanych na podstawie powyższych
kryteriów będzie największa. Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może zdobyć w
postepowaniu wynosi 100.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały
złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli oferty, do
złożenia ofert dodatkowych.
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny, kosztu oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 10,00
Kryterium 2
4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt
4.3.6.) Waga: 50,00
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji
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4.3.5.) Nazwa kryterium: Deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji
4.3.6.) Waga: 40,00
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak
5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

a) Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem tj. co najmniej 5-osobowym
zespołem kasjerów lotniczych, gdzie przynajmniej 2 osoby posiadają co najmniej 5-cio - letnie
doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w systemie GDS Amadeus
lub Sabre, natomiast w stosunku do pozostałych 3 osób – każda z nich posiada co najmniej 3letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w systemach GDS
Amadeus lub Sabre. Zamawiający wymaga korzystania przez Wykonawcę podczas realizacji
przedmiotu zamówienia z systemu GDS Amadeus lub Sabre.
b) Ponadto Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub
wykonuje należycie, co najmniej: 1 usługę w ramach umowy, o wartości nie mniejszej niż
500.000,00 zł brutto (pięćset tysięcy złotych), odpowiadające swoim rodzajem usłudze
stanowiącej przedmiot zamówienia.
Za usługi odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot niniejszego
zamówienia Zamawiający uzna rezerwację i sprzedaż międzynarodowych biletów lotniczych.
Jeżeli realizacja umowy rozpoczęła się w okresie wcześniejszym niż 3 lata przed upływem
terminu składania ofert, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż jej wartość w ostatnich 3
latach wyniosła nie mniej niż 500.000,00 zł brutto.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
ni dotyczy
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: a) Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami, który będzie potwierdzał, że osoby, które będą
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia legitymują się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem
tj. co najmniej 5-osobowym zespołem kasjerów lotniczych, gdzie przynajmniej 2 osoby posiadają co
najmniej 5-cio - letnie doświadczenie w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w systemie
GDS Amadeus lub Sabre, a pozostała każda z 3 osób posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w
zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych w systemach GDS Amadeus lub Sabre, zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
b) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie,
co najmniej: 1 usługę w ramach umowy, o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto (pięćset
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tysięcy złotych), odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. (Wykaz
stanowi zał. Nr 6 do SIWZ)
Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi te zostały zrealizowane lub są
wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej, są referencje bądź inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane a także:
- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

nie dotyczy
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z
pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te
zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
4. Potencjał podmiotu trzeciego
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub
kryteriów selekcji, 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.
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.
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 zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
Zobowiązanie /oświadczenie stanowi załącznik nr 3 do SWZ
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
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6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści niniejszej umowy na podstawie art. 455
ustawy Pzp oraz w następujących sytuacjach i we wskazanym zakresie:
1) Zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem,
że wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy
wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze
zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem
wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-07-15 11:30
8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem https://www.soldea.pl/epz/epz/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-07-15 12:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-11

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
1) Zamawiający poinformuje wykonawcę, któremu zostanie udzielone zamówienie, o miejscu i
terminie zawarcia umowy.
2) Wykonawca przed zawarciem umowy poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia
treści umowy na wezwanie zamawiającego,
3) Wykonawca do umowy przedłoży polisę/dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności na sumę gwarancyjną w wysokości
co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) ,
4) Wykonawca jest zobowiązany przed podpisaniem umowy przedstawić certyfikat
przynależności do IATA (w przypadku linii będących członkami IATA) lub równoważny, lub
ważną akredytację IATA uprawniającą do usługi w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych
(w przypadku pozostałych Wykonawców) lub dokument równoważny.
5) Dokument, o których mowa w pkt. 5 wymagany będzie w formie oryginału lub kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Brak przedstawienia tego
dokumentu Zamawiający potraktuje jako uchylenie się od podpisania umowy.
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