SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:
Usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych
Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3
ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 ze
zm.).
Sprawa nr ECFC 2600.3.2021

Zamawiający:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”,
z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń,
www.ecfcamerimage.pl
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INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM
Zamawiający:
Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE, zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu,
ul. Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego
przez Ministra Kultury Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 118/2020 oraz o numerze NIP
956 235 8384, REGON: 385314450
Reprezentowane przez:
Kazimierza Suwałę – Dyrektora Instytucji Kultury ECFC
Strona internetowa: www.ecfcamerimage.pl
Dokumentacja postępowania umieszczona na stronie internetowej: www.ecfcamerimage.pl
Osoby do kontaktu:
- w sprawach merytorycznych:
a) Kazimierz Suwała e-mail: office@ecfcamerimage.pl,
- w sprawach formalnych:
b) Jacek Martenka, e-mail: zamowienia@ecfcamerimage.pl.

DEFINICJE:
Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Warunków Zamówienia jest mowa o:
• SWZ – należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Warunków Zamówienia
wraz z załącznikami,
• uPzp – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U z 2019 r. , poz. 2019 z późniejszymi zmianami),
• zamówieniu – należy przez to rozumieć zamówienie, którego przedmiot został określony
w rozdziale II SWZ,
• postępowaniu – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane przez przekazanie albo
zamieszczenie ogłoszenia, przekazanie zaproszenia do negocjacji albo zaproszenia do składania
ofert, prowadzone jako uporządkowany ciąg czynności, których podstawą są warunki
zamówienia ustalone przez zamawiającego, prowadzące do wyboru najkorzystniejszej oferty lub
wynegocjowania postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, kończące się
zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo jego unieważnieniem, z tym że
zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nie stanowi czynności w tym postępowaniu,
• pisemności – należy przez to rozumieć sposób wyrażenia informacji przy użyciu wyrazów, cyfr
lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić, w tym przekazywanych przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej,
• podmiotowych środkach dowodowych – należy przez to rozumieć środki służące potwierdzeniu
braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów
selekcji, z wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp,
• warunkach zamówienia – należy przez to rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub
postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu
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zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań
proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego,
cenie – należy przez to rozumieć cenę 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 178), nawet jeżeli
jest płacona na rzecz osoby niebędącej przedsiębiorcą,
dokumentach zamówienia – należy przez to rozumieć dokumenty sporządzone przez
zamawiającego lub dokumenty, do których zamawiający odwołuje się, inne niż ogłoszenie,
służące do określenia lub opisania warunków zamówienia, w tym specyfikacja warunków
zamówienia oraz opis potrzeb i wymagań,
Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę
organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie Zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie Zamówienia.
Zamawiającym – należy przez to rozumieć Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE,
zwane dalej „ECFC”, z siedzibą w Toruniu, ul. Rynek Nowomiejski 28.
Spis treści:

Rozdział I – Informacje ogólne

1. Tryb udzielenia zamówienia
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
3. Komunikacja w postępowaniu
4. Wizja lokalna
5. Podział zamówienia na części
6. Oferty wariantowe
7. Katalogi elektroniczne
8. Umowa ramowa
9. Aukcja elektroniczna
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp
11. Rozliczenia w walutach obcych
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
14. Unieważnienie postępowania
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy

1. Przedmiot zamówienia
2. Rozwiązania równoważne
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na
podstawie stosunku pracy

4. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
6. Termin wykonania zamówienia. Miejsce świadczenia usługi
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7. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
8. Podstawy wykluczenia
9. Wykaz podmiotowych środków dowodowych
10. Wymagania dotyczące wadium
11. Sposób przygotowania ofert
12. Opis sposobu obliczenia ceny (przykład z formularzem cenowym)
Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania
Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami
Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
Termin związania ofertą
Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1.
2.
3.
4.
5.

Rozdział I – Informacje ogólne
1. Tryb udzielenia zamówienia
Tryb podstawowy z możliwością przeprowadzenia negocjacji (ale brakiem takiego obowiązku) treści
ofert w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp.
2. Wykonawcy/podwykonawcy/podmioty trzecie udostępniające wykonawcy swój potencjał
a) Wykonawcą jest osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która oferuje na rynku wykonanie robót budowlanych lub obiektu
budowlanego, dostawę produktów lub świadczenie usług lub ubiega się o udzielenie zamówienia,
złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
b) Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez
wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp, tj. mających status zakładu pracy
chronionej, spółdzielnie socjalne oraz innych wykonawców, których głównym celem lub
głównym celem działalności ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą
realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie
marginalizowanych.
c) Zamówienie może zostać udzielone wykonawcy, który:
– spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale II podrozdziale 7 SWZ,
– nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
– złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.
d) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
• 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.

Strona 4 z 28

•
•

Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
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
e) 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
f) Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań polegających
na: rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.
3. Komunikacja w postępowaniu
Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
zwanej dalej Platformą. Szczegółowe informacje dotyczące przyjętego w postępowaniu sposobu
komunikacji, znajdują się w rozdziale III podrozdziale 1 niniejszej SWZ.
Uwaga! Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do
komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem: https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami korzystania
z konta na platformie.
4. Wizja lokalna
Zamawiający nie przewiduje odbycia przez wykonawcę wizji lokalnej.
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5. Podział zamówienia na części
Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części na usługę rezerwacji, sprzedaży
i dostawy biletów lotniczych. Tym samym zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
o których mowa w art. 7 pkt 15 ustawy Pzp.
Rodzaj zamówienia nie wymaga podziału na części. Zamówienia nie przekracza progów unijnych
określonych na podstawie art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień. W konsekwencji
wykonawcy należący do sektora MŚP nie będą mieli trudności z jego całościowym wykonaniem.
Wielkość zamówienia nie utrudnia konkurencji na rynku MŚP – zamówienie nie jest zamówieniem
niestandardowym. Podział zamówienia z uwagi na jego charakter jest nieuzasadniony. Podział mógłby
doprowadzić do braku koordynacji w działaniach rezerwacji biletów. Podział utrudniałby lub wręcz
uniemożliwiałby egzekwowanie odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi.
6. Oferty wariantowe
Zamawiający:
nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 92 ustawy Pzp tzn. oferty
przewidującej odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w niniejszej SWZ.
7. Katalogi elektroniczne (tylko w przypadku gdy komunikacja w postępowaniu o udzielenie
zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej)
Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
8. Umowa ramowa
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 311–315 ustawy Pzp.
9. Aukcja elektroniczna
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 308 ust. 1
ustawy Pzp.
10. Zamówienia, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy
Pzp/zamówienia.
11. Rozliczenia w walutach obcych
Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.
12. Zwrot kosztów udziału w postępowaniu
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu
przewidzianymi w art. 261 ustawy Pzp.

poza przypadkami

13. Zaliczki na poczet udzielenia zamówienia
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia zgodnie z art. 442
ustawy Pzp.
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14. Unieważnienie postępowania (fakultatywnie)
Poza możliwością unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 255 ustawy
Pzp, zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.
15. Pouczenie o środkach ochrony prawnej
Wykonawcom, 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,
przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–
590).
W szczególności zgodnie z art. 513 ustawy Pzp odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania
wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej,
dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu
na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
Odwołanie wnosi się:
1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, 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;
2) w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi unijne, w terminie:
a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa
albo przekracza progi unijne;
2) 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż progi
unijne.
3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie:
1) 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;
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2) 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień,
których wartość jest mniejsza niż progi unijne.
16. Ochrona danych osobowych zebranych przez zamawiającego w toku postępowania
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.
Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych dla Europejskiego
Centrum Filmowego.
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 8
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, w 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 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. 14 RODO 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 została zawarta
jest w formularzu ofertowym.
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h) Zamawiający informuje, że:
- 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.
Do spraw nieuregulowanych w SWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.).
Rozdział II – Wymagania stawiane wykonawcy
1. Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi kod główny CPV: 63500000-4
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa z zakresu rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.
Bilety Zamawiający będzie nabywał głównie dla gości Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów
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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:
1) Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi
potrzebami Zamawiającego na podstawie składanych przez niego zamówień.
2) Zamawiający i Wykonawca będą przekazywać sobie wszelkie informacje w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia drogą poczty elektronicznej.
3) Wyszukiwanie i oferowanie różnych wariantów połączeń z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny
i promocji (tzn. uwzględniające promocje oferowane przez przewoźników, zniżki grupowe, zniżki
wynikające z terminu rezerwacji, połączeń weekendowych, programów lojalnościowych itp.).
Wymagane jest, aby podczas wyszukiwania najkorzystniejszych wariantów połączeń, brane były pod
uwagę połączenia na wszystkie linie lotnicze obsługujące dany kierunek, dostępne w systemach
rezerwacyjnych Wykonawcy oraz przez tanie linie lotnicze. Wymagane jest, aby oferowane
propozycje połączeń uwzględniały najkorzystniejsze połączenia pod względem długości trasy, czasu
podróży i - w przypadku konieczności przejazdu w danym mieście z jednego lotniska na drugie czasu transferu między lotniskami. W przypadku połączeń z przesiadkami wymagane jest, aby
przedstawiane warianty połączeń zapewniały najkrótszy przelot na danej trasie oraz odpowiedni czas
i warunki zapewniające sprawną przesiadkę.
Realizacja zlecenia w zakresie przedstawienia Zamawiającemu różnych wariantów połączeń nastąpi
najpóźniej:
a) W miesiącach październik-listopad – w ciągu 4 godzin od otrzymania zlecenia, a w przypadku gdy
zlecenie zostanie złożone w inny dzień niż dzień roboczy lub w dzień roboczy po godzinie 18:00, nie
później niż do godziny 10:00 następnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia;
b) W pozostałych miesiącach – najpóźniej do godziny 12:00 następnego dnia roboczego po dniu
złożenia zlecenia, chyba że zlecenie zostanie złożone do godziny 12:00, w takim przypadku warianty
połączeń powinny zostać przedstawione Zamawiającemu tego samego dnia roboczego, nie później niż
do godziny 16:00;
c) Niezależnie od postanowień lit. a-b, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia
Zamawiającemu różnych wariantów połączeń w ciągu 4 godzin od otrzymania zlecenia, w przypadku
wystąpienia pilnej potrzeby, bez względu na datę oraz godzinę złożenia zlecenia, w takim przypadku
Zamawiający poinformuje Wykonawcę telefonicznie o złożeniu zlecenia drogą wiadomości e-mail, na
które jest on zobowiązany odpowiedzieć w ciągu 4 godzin od dnia jego otrzymania.
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4) Wstępną rezerwację biletów, zgodnie z wyborem Zamawiającego spośród zaproponowanych
wariantów przez Wykonawcę. Dostarczanie potwierdzeń dokonania tych rezerwacji zawierających
ostateczną datę wykupu biletu na warunkach określonych w rezerwacji (przede wszystkim zachowanie
określonej w rezerwacji ceny biletu lotniczego) drogą elektroniczną na adres email Zamawiającego,
który będzie podany w przypadku realizacji danego zlecenia.
Dostarczenie Zamawiającemu potwierdzenia dokonania rezerwacji nastąpi najpóźniej w ciągu 2
godzin od otrzymania zlecenia. W przypadku, gdy zlecenie dokonania rezerwacji zostanie wysłane
Wykonawcy w dzień wolny od pracy lub w dzień roboczy w godzinach innych niż 8:00-18:00,
Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować telefonicznie Wykonawcę o wysłaniu
takiego zlecenia.
5) Informowanie Zamawiającego przynajmniej dwa razy, o zbliżających się terminach wykupu
biletów przy dokonanych wcześniej rezerwacjach. Pierwsze przypomnienie powinno nastąpić
w okresie od 48 do 24 godzin przed upływającym terminem wykupu danej rezerwacji, a drugie w dniu
terminu wykupu tej rezerwacji, ale nie później niż 14 godzin przed upłynięciem terminu.
W przypadku, gdy w ciągu 48 godzin przed datą wykupu biletów będzie występował dzień wolny od
pracy, Wykonawca zobowiązuje się niezależnie od obowiązków opisanych w zdaniu pierwszym
i drugim, poinformować Zamawiającego o terminie wykupu biletów w ostatni dzień roboczy
poprzedzający dzień w którym upływa termin wykupu biletów, nie później niż do godziny 12:00.
6) Wystawienie biletów, zgodnie ze zleceniem złożonym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 2
godzin od otrzymania zlecenia i dostarczanie go na adres e-mailowy wskazany przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy wystawienia biletów zostanie wysłane Wykonawcy w dzień wolny od pracy lub
w dzień roboczy w godzinach innych niż 8:00-18:00, Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie
poinformować telefonicznie Wykonawcę o wysłaniu takiego zlecenia. Bilety elektroniczne będą
przekazywane na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Zamawiającego w zależności od osoby
zamawiającej dany bilet) bezpośrednio z terminala GDS użytkowanego przez Wykonawcę.
Niedopuszczalne jest przekazywanie biletów elektronicznych z adresów/skrzynek poczty
elektronicznej Wykonawcy.
7) Gromadzenia punktów w programach lojalnościowych linii lotniczych w imieniu i na konto
Zamawiającego oraz zapewnienie możliwości kupowania biletów w ramach zamiany punktów
przyznawanych przez przewoźników.
8) Zapewnienie bezpłatnego 24h serwisu telefonicznego i e-mailowego (poza godzinami otwarcia
biura) nie wyłączając sobót, niedziel i świąt, umożliwiającego rezerwację i
sprzedaż biletów, a w miesiącach październik i listopad umożliwiającego także wyszukiwanie
połączeń (propozycji rezerwacji).
9) Wykonawca zobowiązany jest wyznaczyć do stałej współpracy przy realizacji Umowy oraz do
obsługi Zamawiającego co najmniej 2 stanowiska rezerwacji obsługiwane przez kasjerów
spośród wykazu stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
10) Wyznaczeni pracownicy będą mieć prawo i obowiązek reprezentowania Zamawiającego
w sprawach spornych z liniami lotniczymi, związanych z przedmiotem zamówienia, o ile
Zamawiający w danym sporze wyrazi taką wolę.
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11) W przypadku konieczności pilnych zamówień, Wykonawca zobowiązany jest do dołożenia
wszelkich starań umożliwiających realizację najkorzystniejszego połączenia lotniczego, które zapewni
terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących.
12) Przesyłane bilety elektroniczne muszą być bezpośrednio wygenerowane z serwera systemu
rezerwacyjnego. Wymagane jest również, aby wszystkie dane zawarte w dostarczonych biletach
elektronicznych były identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej
w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego Systemu Dystrybucji GDS
Amadeus lub Sabre użytkowanego przez Wykonawcę. Zakazane jest wprowadzanie jakichkolwiek
zmian do biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem stosowanego GDS.
13) Dostarczanie biletów papierowych, w przypadkach, gdy na danej trasie nie jest dostępny bilet
elektroniczny, pod adres krajowy lub zagraniczny wskazany przez Zamawiającego, w terminach
wynikających z zastosowania ekspresowej usługi kurierskiej. Bilety papierowe dostarczane będą na
koszt Wykonawcy.
14) Dokonywanie rezerwacji i zakupu usług dodatkowych: dodatkowy bagaż, rezerwacja wybranych
miejsc na pokładzie, rezerwacja asysty na lotnisku dla pasażera, rezerwacja posiłków z określonej
diety (np. wegańskiej czy bezglutenowej).
15) Wystawianie faktur za wykonane usługi będące przedmiotem zamówienia i wysyłanie ich adresy
mailowe Zamawiającego.
16) Zamieszczenia na fakturze, poza wymogami księgowymi, następujących danych: terminów i trasy
przelotu, nazwisko i imię pasażera, ceny jednostkowej biletu wg taryfy przewoźnika uwzględniającej
niezbędne podatki i opłaty, promocje, zniżki, ceny opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu, ceny
końcowej do zapłaty przez Zamawiającego oraz sposobu rozliczenia.
17) Zwracanie Zamawiającemu poniesionych kosztów zakupu biletów niewykorzystanych lub
wykorzystanych częściowo na zasadach określonych przez przewoźnika i zgodnie z warunkami
zastosowanej taryfy.
18) Wykonywanie obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do
przewoźnika, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych
dotyczących przewozów realizowanych na podstawie sprzedanych biletów, w szczególności
w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych.
19) Sporządzanie na żądanie Zamawiającego zestawienia zakupionych biletów, za okresy wskazane
przez Zamawiającego, zawierającego: datę wystawienia biletu, nazwisko i imię osoby podróżującej,
termin i trasę przelotu, nr wystawionego biletu, klasę biletu, nazwę przewoźnika, z uwzględnieniem
składników cenotwórczych i podsumowanie cen.
20) Fakturowanie będzie odbywać się każdorazowo za bilety dotyczące danego przelotu z 30-todniowym terminem płatności od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej
faktury.
21) Usługi świadczone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać standardy
Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) w zakresie sprzedaży biletów
lotniczych.
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22) Dokonywanie odpraw on-line na życzenie Zamawiającego.
23) Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona w języku polskim.
24) Wszystkie godziny wskazane w SWZ dotyczą strefy czasowej właściwej dla Polski.
25) Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w PLN. Wszelkie należności w walutach innych niż
PLN, Wykonawca przeliczać będzie w rozliczeniach z Zamawiającym na PLN wg. kursu ogłaszanego
przez Narodowy Bank Polski na dzień wystawienia faktury.
26) Wykonawca zobowiązany będzie uwzględniać również wynegocjowane przez Zamawiającego,
w ramach bezpośrednich umów z liniami lotniczymi, specjalne stawki i taryfy trasowe oraz dodatkowe
przywileje (upgrade do wyższej klasy, bilety bezpłatne, rabaty) – z uwzględnieniem
najkorzystniejszych dla Zamawiającego cen biletów.
2. Rozwiązania równoważne
1. Opis przedmiotu zamówienia został skonstruowany poprzez określenie wymagań dotyczących
kategoryzacji usług lotniczych w zakresie klasy podróży. Wykonawca, który powołuje się na
rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia
wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku, wykonawca załącza do oferty wykaz
rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.
3. Wymagania w zakresie zatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie
stosunku pracy
Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie
stosunku pracy osób wykonujących czynności związane z realizacją zamówienia.
Zamawiający dokonał oceny, w zakresie realizacji ww. zamówienia publicznego na usługi
rezerwacji/dostawy biletów i stwierdza, że określone czynności nie są zdeterminowane zawarciem
umowy o cechach typowych dla stosunku pracy. Zlecenie ma charakter czynności menadżerskozarządczej, a ruchome godziny rezerwacji (całodobowo) wskazują na brak korelacji z typową umową
o pracę.
Osoby wykonujące rezerwacje to osoby wysokim poziomie kompetencji, posiadające rzadkie
specjalizacje i niezbędne certyfikaty potwierdzające fachowość, których zaangażowanie do realizacji
przedmiotu zamówienia jest wymagane już na etapie składania ofert.
Ponadto należy stwierdzić, że mamy ww. przypadku do czynienia z zamówieniem o charakterze
mieszanym, gdzie przeważający koszt zamówienia dotyczy dostawy biletów, która co do zasady jest
zwolniona z wymogu stosowania art. 95 ust. 1 ustawy Pzp.
4.Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp
Zamawiający nie stawia wymogu w powyższym
5. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych
Nie dotyczy
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6. Termin wykonania zamówienia.
Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy począwszy od daty zawarcia
umowy, chyba że wcześniej wyczerpią się środki przeznaczone na realizację zamówienia. Wówczas
okres ten może ulec skróceniu bez konsekwencji prawnych i finansowych dla Zamawiającego,
w szczególności Wykonawcy nie będą z tego tytułu przysługiwać żadne roszczenia wobec
Zamawiającego.
7.Informacja o warunkach udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunek/warunki udziału w postępowaniu
dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
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.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku:
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach
tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
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W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika,
które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
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
Zamawiający będzie dokonywał oceny zdolności technicznej lub zawodowej wykonawcy na
podstawie minimalnych warunków dotyczących:
- kwalifikacji zawodowych,
- doświadczenia,
zarówno samych wykonawców, jak i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji
zamówienia.
8.Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. tj:
1) 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 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia
25 czerwca 2010 r. o sporcie,
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu
karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia
pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, 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 Kodeksu karnego,
przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko
wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, 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) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowoakcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) 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) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) 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 do-puszczenie do
udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od
siebie;
6) 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, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być
wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.
Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, wobec których zachodzą podstawy
wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj:
4) 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;
9.Wykaz podmiotowych środków dowodowych Zgodnie z pkt. 2
DOKUMENTY SKAŁADANE WRAZ OFERTĄ
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (elektroniczny
podpis kwalifikowany) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
W postępowaniach prowadzonych z zastosowaniem procedury krajowej, oferty oraz oświadczenia
wykonawców o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu przez nich warunków udziału
w postępowaniu będą składane pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
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elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym. Wynika to z art. 63 ust. 2
ustawy Pzp.
Zgodnie z art. 3 pkt 14a ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, podpis zaufany to podpis elektroniczny, którego autentyczność
i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw
informatyzacji, zawierający dane identyfikujące osobę tj. imię (imiona), nazwisko, PESEL, ustalone na
podstawie środka identyfikacji elektronicznej, identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy
użyciu którego został złożony, czas jego złożenia.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych podpis osobisty
to zaawansowany podpis elektroniczny w rozumieniu art. 3 pkt 11 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej
i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz
uchylającego dyrektywę 1999/93/WE, weryfikowany za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
2. Wykonawca dołącza do oferty oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale II podrozdziałach 8
SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane
podmiotowe środki dowodowe, wskazane w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 2 SWZ.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 1 do SWZ
3. Oświadczenie składane jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
4. Oświadczenie składają odrębnie:
-

-

wykonawca/każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz
(JEŚLI DOTYCZY ) spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy
z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
podmiot trzeci, na którego potencjał powołuje się wykonawca celem potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw
wykluczenia podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim
podmiot udostępnia swoje zasoby wykonawcy.

5. Samooczyszczenie– w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6 lub art. 109
ust. 1 pkt 2-10 ustawy Pzp, wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli udowodni
zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:
1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem,
wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie
pieniężne;
2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub
swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie
współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania lub
zamawiającym;
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3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania
dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe
postępowanie wykonawcy,
b) zreorganizował personel,
c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów,
wewnętrznych regulacji lub standardów,
e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za
nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
Zamawiający ocenia, czy podjęte przez wykonawcę czynności są wystarczające do
wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy,
a jeżeli uzna, że nie są wystarczające, wyklucza wykonawcę.
6. Do oferty wykonawca załącza również: (wybrać odpowiednie)
a) Pełnomocnictwo
• Gdy umocowanie osoby składającej ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, wykonawca,
który składa ofertę za pośrednictwem pełnomocnika, powinien dołączyć do oferty dokument
pełnomocnictwa obejmujący swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia
oferty i podpisania umowy.
• W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy
zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego
będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych
wykonawców należy załączyć do oferty.
Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty i powinno zawierać w szczególności
wskazanie:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
- wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych
z nazwy z określeniem adresu siedziby,
- ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
Wymagana forma:
Pełnomocnictwo powinno zostać złożone w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej
opatrzonej podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Dopuszcza się również przedłożenie elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby
posiadającej uprawnienia notariusza.
b) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli wystąpi)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia są zobowiązani dołączyć do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają
poszczególni wykonawcy.
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Oświadczenie stanowi załącznik nr 2 do SWZ
Wymagana forma:
Wykonawcy składają oświadczenia w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
c) Formularz ofertowy (załącznik nr 4 do SWZ)
Wymagana forma:
Formularz musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
Musi zostać złożony z zachowaniem formy przewidzianej dla oferty.
d) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa – w sytuacji, gdy oferta lub inne dokumenty składane
w toku postępowania będą zawierały tajemnicę przedsiębiorstwa, wykonawca, wraz z przekazaniem
takich informacji, zastrzega, że nie mogą być one udostępniane, oraz wykazuje, że zastrzeżone
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r.
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
Wymagana forma:
Dokument musi być złożony w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawców
zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie.
1) DOKUMENTY SKŁADANE NA WEZWANIE
Zamawiający wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków
dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.
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 SWZ.
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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. (Wykaz stanowi zał. Nr 6 do SWZ)
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.
10.Wymagania dotyczące wadium
NIE DOTYCZY
11. Sposób przygotowania ofert.
Zasady obowiązujące podczas przygotowywania ofert
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/nie później niż do dnia 15 lipca 2021r. do godziny 11:30:00.
Uwaga
Za datę i godzinę złożenia oferty rozumie się datę i godzinę jej wpływu na Platformę EPZ, tj.
datę i godzinę ujawnioną w poświadczeniu złożenia pliku, zgodnie z czasem serwera Platformy
EPZ.

2.

W przypadku otrzymania przez Zamawiającego oferty po terminie podanym w ust. 1 niniejszego
rozdziału SWZ, oferta zostanie odrzucona.
Wykonawca zamierzający złożyć ofertę zobowiązany jest założyć konto na platformie do
komunikacji elektronicznej EPZ pod adresem https://www.soldea.pl/epz/epz/
Oznacza konieczność akceptacji regulaminu platformy i zapoznania się z instrukcjami.

3.

Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę NA JEDNĄ CZĘŚĆ. Oferty wykonawcy, który
przedłoży więcej niż jedną ofertę, zostaną odrzucone.
a) Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami, wskazanymi
w rozdziale II podrozdziale 9 pkt 1 SWZ.
b) Do upływu terminu składania ofert wykonawca może wycofać ofertę. Sposób postępowania
w przypadku oferty w systemie został opisany w Instrukcji korzystania z Platformy
12.Opis sposobu obliczenia ceny.
Założenia dla wykonawcy w zakresie kalkulacji ceny oferty – zgodnie z formularzem ofertowym.
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Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca w formularzu oferty:
1. Przedstawi cenę opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu na trasie międzynarodowej jako
kwotę brutto zawierającą podatek VAT oraz sumę cen brutto 7 biletów lotniczych wyliczona na
podstawie przygotowanej oferty sprzedaży według zamówienia Zamawiającego stanowiącego
załącznik nr A do Formularza Ofertowego.
a) Cena opłaty transakcyjnej określona w formularzu oferty powinna zawierać wszystkie koszty
związane z prawidłową i pełną realizacją przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności:
wyszukaniem i przedstawieniem różnych wariantów połączeń, rezerwacją, zakupem i dostarczeniem
biletów, przypominaniem o zbliżających się terminach wykupu biletów, serwisem 24h, wystawianiem
i dostarczaniem faktur, zorganizowaniem i zabezpieczeniem kompleksowej realizacji przedmiotu
zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych oraz SIWZ,
a także wszelkie ewentualne obciążenia, w szczególności podatek VAT;
b) Cena opłaty transakcyjnej musi być wyższa od 0 (zera).
2. Zadeklaruje czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji. Zamawiający będzie oceniał deklarowany
czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji, począwszy od momentu złożenia zamówienia przez
Zamawiającego. Minimalny podany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji (informacji) może
wynosić 0,5 godziny, a maksymalny czas przesyłania rezerwacji (informacji) 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
3. Rozliczenia będą prowadzone w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
UWAGA! Jeden grosz jest najmniejszą jednostką monetarną w systemie pieniężnym RP i nie jest
możliwe wyliczenie ceny końcowej, jeśli komponenty ceny (ceny jednostkowe) są określone za
pomocą wielkości mniejszych niż 1 grosz.
Wartości kwotowe ujęte jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po
przecinku, w odniesieniu do nieistniejącej wielkości w polskim systemie monetarnym powodują, że tak
wyrażona cena usługi dla powszechnego obrotu gospodarczego jest niemożliwa do wypłacenia. Nie
można kogoś realnie zobowiązać do zapłaty na jego rzecz kwoty niższej niż jeden grosz.
4. Tym samym, ceny jednostkowe, stanowiące podstawę do obliczenia ceny oferty, muszą być podane
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Jeżeli oferta będzie zawierała ceny jednostkowe
wyrażone jako wielkości matematyczne znajdujące się na trzecim i kolejnym miejscu po
przecinku, zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy Pzp.
a) Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
b) Wykonawca jest zobowiązany skalkulować cenę na podstawie wszelkich wymogów związanych
z realizacją zamówienia.
c) Cena ofertowa musi obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wszystkie inne koszty oraz ewentualne upusty i rabaty a także wszystkie potencjalne ryzyka
ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy, wynikające z okoliczności,
których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.
d) Zgodnie z art. 225 ustawy Pzp jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny lub kosztu zamawiający
dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby
obowiązek rozliczyć. W takiej sytuacji wykonawca ma obowiązek:
1) poinformowania zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania
u zamawiającego obowiązku podatkowego;
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2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły
do powstania obowiązku podatkowego;
3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez
kwoty podatku;
4) wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała
zastosowanie.
e) Informację w powyższym zakresie wykonawca składa w formularzu ofertowym stanowiącym
załączniku nr 4 do SWZ. Brak złożenia ww. informacji będzie postrzegany jako brak powstania
obowiązku podatkowego u zamawiającego.
Rozdział III – Informacje o przebiegu postępowania

1. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami/wymagania techniczne
W niniejszym postępowaniu 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/. Korzystanie z Platformy
jest bezpłatne.
Informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej:
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/
1) Sposób przesyłania plików (oferty, oświadczeń, dokumentów, prac konkursowych) za
pośrednictwem Platformy EPZ oraz potwierdzenia złożenia plików zostały opisane w Instrukcjach
(filmach) użytkowników Platformy EPZ
2) Osoby wskazane do porozumiewania się z wykonawcami przy użyciu elektronicznych środków
komunikacji w zakresie:
dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Kazimierz Suwała e-mail: kazik@ecfcamerimage.pl,
w zakresie dotyczącym zagadnień proceduralnych:
Jacek Martenka: zamowienia@ecfcamerimage.pl
3) 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 przekazywanych
danych, z zastrzeżeniem rozdziału 11 pkt. 1 SWZ dotyczącego podpisu .
4)Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż określone w pkt. 3
przekazywane
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach
danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.

Strona 22 z 28

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne lub jako tekst wpisany
bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
wskazanych przez Zamawiającego w niniejszej SWZ.
5) Zamawiający nie przewiduje obsługi innych formatów plików niż te wskazane w pkt. 3 i 4.
6) W przypadku gdy plik sporządzony w jednym z formatów opisanych w pkt 3 i 4 nie jest wskazany
na liście plików obsługiwanych przez Platformę, wystarczy go zapisać w folderze archiwum zip.
7) W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu
utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio
oznaczonym pliku korzystając na Platformie EPZ z pola do przekazywania plików oznaczonego
jako Tajemnica Przedsiębiorstwa. W przypadku gdy wykonawca nie wyodrębni i nie
zabezpieczy w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za
ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.
8) Podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub
oświadczenia, sporządzone w języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski.
9) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego
zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy lub podwykonawcy niebędącego podmiotem
udostępniającym zasoby na takich zasadach, zwane dalej „dokumentami potwierdzającymi
umocowanie do reprezentowania”, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż
Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby lub podwykonawca, zwane dalej „upoważnionymi podmiotami”, jako
dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.
10) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, przedmiotowe środki dowodowe, inne
dokumenty, w tym dokumenty o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, lub dokumenty
potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione
podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
11) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 10.1. niniejszego rozdziału SWZ, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do
reprezentowania – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie
zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca, w zakresie podmiotowych
środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania,
które każdego z nich dotyczą;
- przedmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia;
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- innych dokumentów, w tym dokumentów, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy –
odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,
w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
12) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w SWZ może dokonać również notariusz.
13) Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa wyżej, należy rozumieć dokument
elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej, umożliwiający
zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do
oryginału.
14) Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy,
oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe,
dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez upoważnione
podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
15) W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa
w art. 117 ust. 4 ustawy, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe
środki dowodowe, dokumenty, o których mowa w art. 94 ust. 2 ustawy, niewystawione przez
upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci
papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego
dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem
w postaci papierowej.
16) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w SWZ, dokonuje w przypadku:
- podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie
ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca,
w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;
- przedmiotowego środka dowodowego, dokumentu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 ustawy,
oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy, lub zobowiązania podmiotu
udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający
się o udzielenie zamówienia;
- pełnomocnictwa – mocodawca.
17) Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej,
o którym mowa w ust. 11.1. niniejszego rozdziału SWZ, może dokonać również notariusz.
18) W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie
poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest
równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
19) 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
20) Za datę wpływu ofert, oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę
wygenerowaną przez Platformę EPZ.
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21) Terminem przekazania informacji do wykonawcy przez zamawiającego jest data wygenerowana
przez Platformę EPZ.
22) Po terminie składnia ofert/ wniosków, wykonawca znajdzie kierowane do niego wezwania lub
informacje w zakładce „Do Wykonawcy”
23) 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.
24) 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.
25) Plik załączony przez Wykonawcę w Platformie EPZ, nie jest widoczny ani identyfikowalny dla
zamawiającego do czasu upływu terminu składania ofert / wniosków.
26) Oferta / wniosek i oświadczenia wraz z nimi składane mogą być wycofane i złożone przez
wykonawcę ponownie przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert.
27) Po upływie terminu składania ofert nie będzie możliwe wycofanie lub zmiana złożonej oferty/
wniosku.
28) Wykonawca ma obowiązek śledzić komunikaty generowane przez Platformę EPZ. Podstawowym
źródłem informacji jest platforma EPZ, wszelkie fakultatywne powiadomienia za pomocą poczty email obciążone są ryzykiem błędów związanych z działaniem serwerów pocztowych na których
działanie zamawiający nie ma wpływu.
29) Rekomendacje Zamawiającego:
a) Zaleca się sporządzenie oferty i oświadczenia w formacie PDF i podpisanie podpisem
w formacie PAdES.
b) Nie należy składać JEDZ z systemu ESPD w formacie xml.
c) Wykonawca nie może samodzielnie szyfrować przekazywanych plików.
d) Nie zaleca się stosowania podpisu zewnętrznego XADES (2 pliki do przekazania)
30) Dokumenty elektroniczne w postępowaniu spełniają łącznie następujące wymagania:
- są utrwalone w sposób umożliwiający ich wielokrotne odczytanie, zapisanie i powielenie,
a także przekazanie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznym
nośniku danych;
- umożliwiają prezentację treści w postaci elektronicznej, w szczególności przez wyświetlenie
tej treści na monitorze ekranowym;
- umożliwiają prezentację treści w postaci papierowej, w szczególności za pomocą wydruku;
- zawierają dane w układzie niepozostawiającym wątpliwości co do treści i kontekstu
zapisanych informacji.

2. Sposób oraz termin składania ofert. Termin otwarcia ofert
1)
2)

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 lipca 2021 r. do godz. 11:30.
Sposób składania ofert:
➔ za pośrednictwem Platformy https://www.soldea.pl/epz/epz/
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Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2021 r.. o godz.12:00 poprzez odszyfrowanie wczytanych
na Platformie ofert.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5)
Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego
postępowania informacje o:
1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności
gospodarczej bądź miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
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. Zamawiający informuje o zmianie terminu
otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.
3)

3. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 11 sierpnia 2021 r.
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert oraz
warunków
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).
najniższa cena opłaty transakcyjnej z oferowanych
liczba punktów ocenianej oferty = ----------------------------------------------------------------------- x 10
pkt
cena opłaty transakcyjnej ocenianej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 10 pkt.
b) Suma cen brutto 7 biletów lotniczych – 50 (waga).
najniższa suma cen brutto
liczba punktów oferty oceniane j = ———————————————— x 50 pkt
suma cen brutto badanej oferty
Maksymalna liczba punktów, jaką Wykonawcy mogą uzyskać w tym kryterium wynosi 50 pkt.
c) Deklarowany czas dostarczenia/przesyłania rezerwacji– 40 (maksymalna 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).
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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.
5. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną
wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego
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
Projektowane postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7. do SWZ.
Złożenie oferty jest jednoznaczne z akceptacją przez wykonawcę projektowanych postanowień
umowy.
6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
NIE DOTYCZY
7. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
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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 500 000,00 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.
Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, w której m.in. zostanie określony pełnomocnik uprawniony
do kontaktów z zamawiającym oraz do wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, przy
czym termin, na jaki została zawarta umowa, nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.
Niedopełnienie powyższych formalności przez wybranego wykonawcę będzie potraktowane przez
zamawiającego jako niemożność zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.

Załączniki do SWZ:
załącznik nr 1 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zmówienie
załącznik nr 3 Zobowiązanie /oświadczenie Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub
sytuacji podmiotów udostępniających zasoby
załącznik nr 4 Formularz ofertowy
załącznik nr 5 Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia
załącznik nr 6 Wykaz usług
załącznik nr 7 Wzór umowy (+umowa przetwarzania danych)
załącznik nr 8 Klauzula informacyjna, o której mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO
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