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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:351570-2013:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
2013/S 203-351570
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Nowogrodzka 47a, Osoba do kontaktów: Bartosz Dziadecki,
Warszawa00-695, POLSKA. Tel.: +48 222442858. Faks: +48 222013408. E-mail: przetargi@ncbr.gov.pl
(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 16.10.2013, 2013/S 201-348105)

Przedmiot zamówienia:
CPV:63500000, 55130000, 63512000
Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej
Inne usługi hotelarskie
Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych
Zamiast:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia) Wykonawca
powinien przedstawić:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 uPzp.
1.2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
dotyczącego należytego wykonania\wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie co najmniej jednej usługi w zakresie transportu, rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia
podróży
i pobytów zagranicznych o wartości co najmniej 150 000 zł brutto, w tym wartość noclegów nie mniej niż 138 000 zł
brutto, wartość transportu nie mniej niż 10 000 zł brutto i wartość ubezpieczenia nie mniej niż 2 000 zł brutto, mogą to być
odrębne kontrakty, których wartość jest nie mniejsza niż kwoty podane powyżej. Za usługę kompleksową Zamawiający
rozumie całodobową (24 - godzinną) obsługę podróży zagranicznych i krajowych realizowaną przez 7 dni w tygodniu (w
tym soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i święta). Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług z różnych
kontraktów dla danego rodzaju np. transportu, w celu uzyskania wartości minimalnej dla tego rodzaju usług.
Wykaz usług winien obejmować zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiot
usług, wartość, termin usług, nazwy podmiotu na rzecz, którego była / jest świadczona usługa wraz z dokumentami
(np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wzór wykazu usług znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego www.ncbir.gov.pl, i stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni
wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu,
o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług w zakresie transportu, rezerwacji i wykupu
miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia podróży
i pobytów zagranicznych o wartości co najmniej 250 000 zł brutto, w tym wartość noclegów nie mniej niż 140 000
zł brutto, wartość transportu nie mniej niż 100 000 zł brutto i wartość ubezpieczenia nie mniej niż 10 000 zł brutto,
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mogą to być odrębne kontrakty, których wartość jest nie mniejsza niż kwoty podane powyżej. Za usługę kompleksową
Zamawiający rozumie całodobową (24 - godzinną) obsługę podróży zagranicznych i krajowych realizowaną przez 7 dni w
tygodniu (w tym soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i święta). Zamawiający nie dopuszcza sumowania usług
z różnych kontraktów dla danego rodzaju np. transportu, w celu uzyskania wartości minimalnej dla tego rodzaju usług.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji, których zakończona część
spełnia ww. wymagania.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą Wykaz usług znajdujący się na stronie internetowej
Zamawiającego www.ncbir.gov.pl
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art.
26 ust. 2b uPzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 1.1., dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument
potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do
udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz wykaz
usług dotyczący tego podmiotu.
W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia składanego przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
25.10.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
25.10.2013 (12:00)
Powinno być:
III.2.3) Kwalifikacje techniczne:
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1. Na potwierdzenie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia) Wykonawca
powinien przedstawić:
1.1. Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1–4 uPzp.
1.2. Wykaz wykonanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia
dotyczącego należytego wykonania\wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w
tym okresie co najmniej dwóch usług w zakresie transportu, rezerwacji i wykupu miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia
podróży i pobytów zagranicznych o wartości co najmniej 250 000 PLN brutto każda, w tym wartość noclegów nie mniej
niż 140 000 PLN brutto, wartość transportu nie mniej niż 100 000 PLN brutto i wartość ubezpieczenia nie mniej niż 10
000 PLN brutto, mogą to być odrębne kontrakty, których wartość jest nie mniejsza niż kwoty podane powyżej. Za usługę
kompleksową Zamawiający rozumie całodobową (24-godzinną) obsługę podróży zagranicznych i krajowych realizowaną
przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i święta). Zamawiający nie dopuszcza
sumowania usług z różnych kontraktów dla danego rodzaju np. transportu, w celu uzyskania wartości minimalnej dla tego
rodzaju usług.
Wykaz usług winien obejmować zakres niezbędny do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, przedmiot
usług, wartość, termin usług, nazwy podmiotu na rzecz, którego była / jest świadczona usługa wraz z dokumentami
(np. referencje, rekomendacje) potwierdzającymi należyte ich wykonanie. Wzór wykazu usług znajduje się na stronie
internetowej Zamawiającego www.ncbir.gov.pl, i stanowi Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.
2. W zakresie warunku określonego w art. 22 ust. 1 pkt 2 uPzp (posiadanie wiedzy i doświadczenia), Wykonawcy winni
wykazać się wiedzą i doświadczeniem w realizacji zamówienia lub wykazać wiedzę i doświadczenie innego podmiotu,
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o którym mowa w art. 26 ust. 2b uPzp, w postaci należytego wykonania\wykonywania, w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie co najmniej dwóch usług w zakresie transportu, rezerwacji i wykupu
miejsc noclegowych oraz ubezpieczenia podróży
i pobytów zagranicznych o wartości co najmniej 250 000 PLN brutto każda, w tym wartość noclegów nie mniej niż 140
000 PLN brutto, wartość transportu nie mniej niż 100 000 PLN brutto i wartość ubezpieczenia nie mniej niż 10 000
PLN brutto, mogą to być odrębne kontrakty, których wartość jest nie mniejsza niż kwoty podane powyżej. Za usługę
kompleksową Zamawiający rozumie całodobową (24-godzinną) obsługę podróży zagranicznych i krajowych realizowaną
przez 7 dni w tygodniu (w tym soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy i święta). Zamawiający nie dopuszcza
sumowania usług z różnych kontraktów dla danego rodzaju np. transportu, w celu uzyskania wartości minimalnej dla tego
rodzaju usług.
Pod pojęciem usługi wykonywanej, Zamawiający rozumie usługi, będące w trakcie realizacji, których zakończona część
spełnia ww. wymagania.
Na potwierdzenie spełnienia ww. warunku Wykonawcy przedłożą Wykaz usług znajdujący się na stronie internetowej
Zamawiającego www.ncbir.gov.pl
W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu, o którym mowa w art.
26 ust. 2b uPzp, oprócz oświadczenia, wymienionego w pkt 1.1., dodatkowo winni oni przedłożyć także dokument
potwierdzający, że będą dysponować zasobami innego podmiotu niezbędnymi do realizacji zamówienia, w zakresie
niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia np. pisemne zobowiązanie tego podmiotu do
udziału w realizacji zamówienia i oddania do dyspozycji Wykonawcy wymaganej wiedzy i doświadczenia oraz wykaz
usług dotyczący tego podmiotu.
W przypadku wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielnie zamówienia składanego przez
Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia wystarczy, że ww. warunek spełni jeden z nich lub
Wykonawcy spełnią go łącznie.
Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego:
28.10.2013 (12:00)
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
28.10.2013 (12:00)
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