
Dz.U./S S225
22/11/2018
514804-2018-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1 / 6

22/11/2018 S225
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

1 / 6

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:514804-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Warszawa: Hotelarskie usługi noclegowe
2018/S 225-514804

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
ul. Wspólna 2/4
Warszawa
00-926
Polska
Osoba do kontaktów: Jarosław Madajczak
Tel.:  +48 222767760
E-mail: jaroslaw.madajczak@kombatanci.gov.pl 
Faks:  +48 222505206
Kod NUTS: PL
Adresy internetowe:
Główny adres: www.kombatanci.gov.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie
pod adresem: https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Upamiętnianie tradycji walk o niepodległość i suwerenność Polski; Ochrona socjalna

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie
oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby UDSKIOR

II.1.2) Główny kod CPV
55110000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:jaroslaw.madajczak@kombatanci.gov.pl
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https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
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Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i
krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
W ramach umowy przewiduje się zakup:
1) 300 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – kraje Unii Europejskiej,
2) 60 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – Europa (kraje poza UE),
3) 140 sztuk biletów lotniczych na trasach zagranicznych: poza Europą,
4) 80 sztuk biletów lotniczych na trasach krajowych,
5) 1 300 zagranicznych miejsc hotelowych,
Pod nazwą jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: „tam i z powrotem”. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu biletów „w jedną stronę”.
Miejsce hotelowe należy rozumieć jako dobę hotelową wraz ze śniadaniem.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
63512000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Zamówienie na zakup biletów lotniczych na trasach: Warszawa – kraje Unii Europejskiej, Warszawa – Europa
(kraje poza UE), poza Europą, krajowych oraz rezerwację i zakup zagranicznych miejsc hotelowych

II.2.4) Opis zamówienia:
I. Informacje ogólne
1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i sukcesywne dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i
krajowe przewozy pasażerskie oraz rezerwacja i zakup miejsc hotelowych poza granicami Polski na potrzeby
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
2. W ramach umowy przewiduje się zakup:
1) 300 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – kraje Unii Europejskiej,
2) 60 sztuk biletów lotniczych na trasach: Warszawa – Europa (kraje poza UE),
3) 140 sztuk biletów lotniczych na trasach zagranicznych: poza Europą,
4) 80 sztuk biletów lotniczych na trasach krajowych,
5) 1300 zagranicznych miejsc hotelowych,
3. Pod nazwą jeden bilet należy rozumieć bilet na trasie: „tam i z powrotem”. Zamawiający zastrzega sobie
możliwość zakupu biletów „w jedną stronę”.
4. Miejsce hotelowe należy rozumieć jako dobę hotelową wraz ze śniadaniem.
5. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Opust od ceny katalogowej pobytu / Waga: 50
Kryterium jakości - Nazwa: Czas odpowiedzi / Waga: 20
Cena - Waga: 30

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000 000.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Zamawiający ma prawo zrealizowania zakupu lub części zakupu biletów/miejsc hotelowych, w co najmniej 50 %
wartości umowy; zakup pozostałej ilości biletów/ miejsc hotelowych zależeć będzie od potrzeb Zamawiającego
(prawo opcji). Wykonawcy nie przysługuje prawo do roszczeń z tytułu nie wykorzystania pełnych wartości
umowy.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona będzie na Platformie Zakupowej pod adresem:
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Pod nazwą postępowania: „Rezerwacja i zakup biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych”.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia – o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż
400 000,00 PLN

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże doświadczenie polegające na należytym wykonaniu (a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – przy wykonywaniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 2 usług

https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
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obejmujących: rezerwację i sprzedaż miejsc noclegowych oraz rezerwację, sprzedaż i dostarczenie biletów
lotniczych na przewozy pasażerskie, z których cena umowna każdej była nie niższa niż 1 000 000 PLN brutto.
W przypadku składania ofert przez podmioty występujące wspólnie 1 z wykonawców samodzielnie musi
wykazać wymagane doświadczenie.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w:
— Rozdziale I Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Instrukcji dla Wykonawców,
— Rozdziale II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - opisie przedmiotu zamówienia,
— Rozdziale III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Istotnych Postanowieniach Umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/01/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu elektronicznej Platformy Zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod
adresem:
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Pod nazwą postępowania: „Rezerwacja i zakup biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych”
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
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Ofertę (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej: „JEDZ”) Wykonawca wypełnia za pomocą gotowych formularzy na Platformie, a następnie podpisuje
kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą narzędzi udostępnionych na Platformie. Pozostałe
dokumenty i oświadczenia podpisywane są przez wykonawców we własnym zakresie poza Platformą.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium przed terminem składania ofert w wysokości 90 000
PLN (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni od daty upływu terminu wyznaczonego na składanie
ofert.
Zamawiający określa, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986). Podstawy wykluczenia zostały wymienione w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Ofertę (Formularz ofertowy) oraz oświadczenie w postaci Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(dalej: „JEDZ”) Wykonawca wypełnia za pomocą gotowych formularzy na Platformie Zakupowej, zwanej dalej
„Platformą”, pod adresem:
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?
USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Pod nazwą postępowania: „Rezerwacja i zakup biletów lotniczych oraz miejsc hotelowych”
— a następnie podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą narzędzi udostępnionych na
Platformie. Pozostałe dokumenty i oświadczenia podpisywane są przez wykonawców we własnym zakresie
poza Platformą.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wraz z ofertą wykonawcy w celu wstępnego
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu został sporządzony w ust. 6 Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć wykonawca najwyżej oceniony został określony w ust. 7
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Wykonawca (dot. wszystkich wykonawców którzy złożyli oferty) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia
na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu za
pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp na wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą
nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
https://kombatanci.ezamawiajacy.pl/pn/udskior/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
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VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
19/11/2018


