Warszawa: Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych
biletów lotniczych na przewozy pasażerskie
Numer ogłoszenia: 322851 - 2011; data zamieszczenia: 07.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju , ul. Nowogrodzka 47a, 00695 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. (+48 22) 24 42 858, faks (+48 22) 20 13 408.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi rezerwacji, sprzedaży i
dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia objętego niniejszym przetargiem są usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży
krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy dla potrzeb Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju wraz z dostarczaniem przedmiotowych biletów do siedziby
Zamawiającego lub w miejsca wskazane przez Zamawiającego, w okresie 12 miesięcy od
daty podpisania umowy albo do wyczerpania kwoty na którą zostanie zawarta umowa.
Zamawiający przewiduje zakup około 171 biletów na przeloty, z tego: 1. na przeloty krajowe
- ok. 14 %, (tj. ok. 24 szt.); 2. na przeloty zagraniczne - ok. 86 % (tj. ok. 147 szt.).
Zamawiający zastrzega sobie, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza niż
określona powyżej i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia. Liczba i kierunki zamówionych u Wykonawcy biletów wynikać będą z
faktycznych potrzeb Zamawiającego i mogą być różne od przewidywanych. Wykonawca
dokona rezerwacji biletów w klasach zlecanych przez Zamawiającego, w terminach
uzgodnionych z Zamawiającym oraz prześle na wskazane adresy e-mail informację o
dokonanej rezerwacji zawierającą m.in. plan podróży i cenę biletu. Rezerwacje biletów będą
wynikiem wyszukania optymalnych połączeń pod względem ceny oraz czasu trwania
podróży. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania Zamawiającemu biletów lotniczych w
najkorzystniejszej cenie na rynku na danej trasie z uwzględnieniem warunków podróży
określonych przez Zamawiającego oraz bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych.
Wykonawca będzie informował Zamawiającego o zbliżających się terminach wykupu biletów
z podaniem informacji o tym, jak ewentualne przesunięcie terminu wpłynie na zmianę ceny
biletu lotniczego. Wykonawca zobowiązany będzie, w trakcie realizacji zamówienia, do
dostarczenia biletów Zamawiającemu każdorazowo w odpowiedzi na przesłane faksem przez

Zamawiającego zlecenie, w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż w ciągu
24 godzin przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletów. W
sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet Zamawiającemu nie później niż w ciągu 12 godzin
przed terminem planowanej podróży. Zamawiający będzie mógł odwołać rezerwację,
dokonać zmiany trasy, terminu oraz osób podróżujących, ale nie później niż na 12 godzin
przed planowanym odlotem. Jeżeli zmiany wiązać się będą z koniecznością rekalkulacji ceny
biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania ewentualnej różnicy w cenie. Poza
różnicą w cenie, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie
przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie. Do czasu dostarczania biletów nie wlicza się
sobót i dni wolnych od pracy. Wykonawca przejmie obowiązki dotyczące składania
ewentualnych odwołań i reklamacji dotyczących przewozów realizowanych na podstawie
sprzedanych Zamawiającemu biletów. Faktury za zrealizowane zamówienia dostarczane będą
do siedziby Zamawiającego.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.40.00.00-2, 63.51.20.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 12.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium
w wysokości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy zł). 2. Wadium może być wniesione w jednej
lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze
poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5)
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z
2007 r., Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić
przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Bank
Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001. Za
skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na
rachunku bankowym przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium
może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia
potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. 4. W przypadku wniesienia
wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oryginału
dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 5. Dokument wadialny, o którym mowa w
ust. 4, powinien zawierać informacje o udzieleniu gwarancji lub poręczenia na kwotę
wymienioną w ust. 1, stanowiących zabezpieczenie wadium na rzecz Zamawiającego w

przetargu nieograniczonym na usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i
międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie, ważnych przez okres
związania ofertą, określony w niniejszej SIWZ, oraz zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do
wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadkach określonych w
art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy. 6. Dokument wadialny, o którym mowa w ust. 4, należy
złożyć w oddzielnym, zamkniętym opakowaniu (kopercie) przed upływem terminu składania
ofert, w miejscu wskazanym w Rozdziale XI. Opakowanie (kopertę) zawierającą dokument
wadialny należy opisać analogicznie do opisu oferty wskazanego w Rozdziale X, z
dopiskiem: wadium. Kserokopię niniejszego dokumentu należy dołączyć do oferty. 7. Termin
wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 8. Wadium musi
zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa
termin składania ofert. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z
wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem ust. 10 oraz art. 46 ust. 4a ustawy. 10. Wykonawcy, którego oferta została
wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu
umowy w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 5 ustawy. 11.
Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na
wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których
mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z
przyczyn nieleżących po jego stronie. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na
wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13.
Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono
wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego
oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie
określonym przez Zamawiającego. 14. Okoliczności zatrzymania wadium oraz zasady jego
zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa. 15.
Zasady wnoszenia wadium określone w niniejszym Rozdziale dotyczą również przedłużania
ważności wadium oraz wnoszenia nowego wadium w przypadkach określonych w ustawie.
16. Zamawiający wykluczy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy
Wykonawców, którzy nie wniosą wadium w określonym terminie i prawidłowej formie lub
złożą wadliwe wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub w sytuacji,
o której mowa w art. 46 ust. 3 ustawy.
III.2) ZALICZKI


Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
za spełniających przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu zostaną
uznani Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres działalności jest krótszy
- w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwa zamówienia (a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonali należycie
część zamówienia) każde o wartości co najmniej 100.000 zł brutto
odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia
III.3.3) Potencjał techniczny
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o



Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania
przedmiotowego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia





aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w
oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w
stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2
ustawy



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert



aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie
społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdziale VI ust. 6

SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy określone w ust. 6 stosuje się odpowiednio.
Dokumenty załączone do oferty z wyłączeniem pełnomocnictwa, muszą być przedstawione w
formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu
wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości co do jej prawdziwości. W przypadku
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów
dotyczących Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy - pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty. Jeżeli oferta tych Wykonawców
zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy, umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców. Uznaje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
załączonych do oferty, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo
musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnego odpisu. Dokumenty sporządzone
w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. Uwaga: W
przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, wymóg złożenia oświadczenia i dokumentów, o których mowa w ust. 2 i 5
Rozdziału SIWZ, dotyczy każdego z podmiotów. Pozostałe dokumenty Wykonawcy mogą
złożyć odrębnie lub wspólnie, dokumenty te będą rozpatrywane łącznie. Zamawiający
dopuszcza, aby oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym
mowa w ust. 1 Rozdziału VI SIWZ, zostało złożone przez pełnomocnika w imieniu
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Nie dopuszcza się
uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez
jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku, gdy Wykonawca dla
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające
kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty
polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu
publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:




1 - Cena - 40
2 - Wysokość upustu określonego w % od ceny biletu wg taryfy przewoźnika, jakiego
Wykonawca udzieli Zamawiającemu przy sprzedaży każdego biletu - 60

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.ncbir.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju Dział Administracyjno - Gospodarczy pok. 323 ul. Nowogrodzka
47 A 00-695 Warszawa.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 16.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Kancelaria
pok. 204 ul. Nowogrodzka 47 A, 00-695 Warszawa.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

