Zamawiający –Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc
noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach
świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPPOŁECZNE
Przedmiotem których jest : „Świadczenie usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i
sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc
noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na potrzeby
Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego”
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20
1.

Nazwa oraz adres zamawiającego.
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
www.piwet.pulawy.pl
przetargi@piwet.pulawy.pl
fax 0 81 886 25 95 lub 889 33 50

2.

Zasady prowadzenia postepowania

2.1 Przedmiotem zamówienia są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014r. , o
wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość 750.000 euro.
2.2 Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (DZ. U. z

2019, poz.1843), zwanej dalej ustawą, na

zasadach określonych w niniejszym ogłoszeniu.
2.3 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
2.4 Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
3 Opis przedmiotu zamówienia.
3.1 Opis przedmiotu zamówienia:
3.1.1 Przedmiotem zamówienia jest:
Świadczenie usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach
krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele obiektach
świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zgodnie z bieżącymi potrzebami, w sposób
sukcesywny przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do momentu
wykorzystania środków określonych w umowie na realizację przedmiotu umowy, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
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3.1.2 W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:
a) wyszukiwania i przedstawiania Zamawiającemu najkorzystniejszych dla niego ofert hoteli
b) dokonywanie rezerwacji hotelowych w Polsce i za granicą;
c) sprzedaż miejsc hotelowych i dokonywaniu płatności
d) pośredniczenie w odwoływaniu i zmianach rezerwacji, zwrotach płatności
e) dokonywaniu płatności za rezerwacje dokonane po preferencyjnych stawkach
zagwarantowanych przez organizatorów wydarzeń w których pracownicy PIWet-PIB będą
brali udział;
f) sporządzania bez dodatkowych opłat raportów z faktur, do 15 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, którego dotyczy raport (ilości osobo-nocy, obrót całkowity, itp.).
g) zabezpieczenie depozytu kartą kredytową Wykonawcy
3.1.3 Zasady realizacji przedmiotu umowy:
1) Wykonawca rezerwuje miejsca hotelowe, zgodnie z indywidualnymi wymogami
Zamawiającego.
2) szacunkowa ilość rezerwacji w okresie trwania umowy to:
- 400 rezerwacji krajowych;
- 500 rezerwacji za granicą:
Zamawiający pod pojęciem rezerwacji rozumie dokonanie czynności rezerwacji miejsc
noclegowych dla 1 osoby lub grupy osób bez względu na ilość noclegów Każdy nocleg
oznacza pełną dobę hotelową.
3) W związku z rezerwacją przez Zamawiającego mniejszej ilości niż ilość szacunkowa
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona za
realizacje przedmiotu umowy wyniesie 70 % ceny podanej w formularzu ofertowym.
4) rezerwacja w zależności od indywidualnego zapotrzebowania Zamawiającego i kraju
zakwaterowania obejmowała będzie rezerwację pokoi jednoosobowych, dwuosobowych oraz
trzyosobowych; standard hotelu dwie gwiazdki (**), trzy gwiazdki (***), cztery gwiazdki
(****) oraz pięć gwiazdek (*****), ze śniadaniem lub bez śniadania.
5) odbędą się noclegi m.in.:
- w kraju:- Zduńska Wola, Wrocław, Warszawa, Toruń, Szczecin, Poznań, Pieńsk, Olsztyn,
Kuźnica, Krotoszyce, Kraków, Koszalin, Katowice, Grudziądz, Gdynia, Gdańsk,
Częstochowa, Bydgoszcz ,
- za granicą, m.in. : Readig, Kopenhaga, Brema, Mannheim, Sankt Petersburg, Berlin,
Freiburg, Bruksela, Pekin, Nicosia, Jeju, Maisons-Alfort, Madryt, Kijów, Montpellier,
Dozule, Lizbona, Wageningen, Praga, Budapeszt, Geel, Rzym, Ateny, Ottawa, Herzliya,
Wenecja, Baiona, Lanzhou,, Tartu, Padwa, Strasburg, Lwów, Palermo, Kluż-Napoka,
Bukareszt, Rungsted Kyst, , Kiszyniów, Ispra, Paryż, Gembloux, Zagrzeb, Nantes, Vigo,
Edynburg, Bratysława, Tsukuba, Lyon, Walencja, Cold Spring Harbor, Tampa, Marsylia,
Santiago de Compostela, Giudford, Kapsztad, Fougeres, Barcelona, Irlandia, Sorento,
Zagrzeb, Jena, Tokio
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6) Zamawiający wymaga, aby zaproponowane hotele dla pracowników Zamawiającego miały
standard co najmniej dwugwiazdkowy (Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z
16.11.2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obiektów hotelarskich i innych
obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie) . Zamawiający w zapytaniu o
rezerwację skierowanym do Wykonawcy drogą mailową każdorazowo określi szczegółowe
wymagania co do lokalizacji oraz dodatkowych ewentualnych preferencji w zakresie jakości
hotelu i obsługi lub obiektu, który świadczy usługi noclegowe, w szczególności przekaże
Wykonawcy informację na temat:
a) kraju i miejscowości, w których należy zarezerwować miejsca noclegowe,
b) terminu pobytu,
c) liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
d) rodzaju zamawianych pokoi i standardu
7) Zamawiający zastrzega, że może wskazać w zapytaniu preferowane przez siebie w danej
lokalizacji hotele lub inne obiekty świadczące usługi noclegowe niż hotele, w tym takie, w
których Zamawiający ma możliwość skorzystania z preferencyjnych cen.
8) Zamawiający zastrzega, iż może wskazać w zapytaniu lokalizacje (adres). W takim
przypadku Wykonawca jest zobowiązany zaoferować Zamawiającemu hotele położone jak
najbliżej wskazanej w zapytaniu lokalizacji, chyba, że z przyczyn niezależnych od
Wykonawcy jest to niemożliwe.
9) Zamawiający zastrzega możliwość rezerwacji kilku pokoi na jedno nazwisko lub na hasło:
„PIWet-PIB Puławy”
10) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego przekazywania Zamawiającemu
drogą elektroniczną, na wskazany adres, informacji: co najmniej trzech wariantów wyboru
hoteli lub miejsc noclegowych w innych obiektach świadczących usługi noclegowe niż
hotele, spełniających wymagania Zamawiającego wskazane w zapytaniu, uwzględniających
najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje, wraz z podaniem informacji dotyczących w
szczególności:
- nazwę, adres oraz standard hotelu;
- odległość od podanej przez Zamawiającego lokalizacji;
- informację o rodzaju pokoju;
- informację czy w cenę pokoju wliczone jest śniadanie;
- cenę wyjściową tj. przed uwzględnieniem zaoferowanego przez Wykonawcę upustu
- cenę noclegu po uwzględnieniu zaoferowanego przez Wykonawcę upustu;
- wysokość opłaty city tax; VAT
- daty, do której możliwe jest bezkosztowe anulowanie dokonanej rezerwacji;
Ustalając najkorzystniejsze na rynku ceny i promocje Wykonawca bierze pod uwagę
informacje zamieszczone w systemie rezerwacyjnym/platformie Wykonawcy, na stronie
internetowej hotelu, innym ogólnodostępnym serwisie rezerwacji hoteli, informacje o cenach
uzyskane za pośrednictwem hotelu lub obiektu świadczącego usługi noclegowe oraz
informacje zamieszczone w innym publikowanym dokumencie.
W przypadku, gdy zamawiający wskaże konkretny hotel, Wykonawca nie ma obowiązku
przedstawiać trzech różnych propozycji.
11) Czas odpowiedzi Wykonawcy na zapytanie wysłane drogą mailową wraz ze wskazaniem
informacji, o których mowa w pkt.10 , nie może przekraczać 1 godziny roboczej.
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Przez pojęcie godziny robocze na potrzeby nin. postępowania Zamawiający rozumie
godz. 7:00- 16:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku wyłączając okres świąt.
12) Zamawiający, po otrzymaniu oferty cenowej, może zgłosić do nich zastrzeżenia lub
korektę, za pośrednictwem poczty elektronicznej i zażądać wskazania nowych wariantów
cenowych.
13) Wykonawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do zastrzeżeń lub korekty, o
których mowa w pkt 12 w terminie nie dłuższym niż 1 godzina robocza, liczona od ich
zgłoszenia.
Wykonawca zobowiązany jest wskazywać warianty miejsc noclegowych aż do uzyskania
akceptacji Zamawiającego.
14) Wykonawca dokona rezerwacji wybranych przez Zamawiającego miejsc noclegowych po
e-mailowym potwierdzeniu zamówienia przez upoważnionych ze strony Zamawiającego
pracowników.
Czas dokonania rezerwacji wybranych przez Zamawiającego miejsc noclegowych nie
może przekraczać 1 godziny roboczej od e-mailowego potwierdzenia zamówienia przez
upoważnionych ze strony Zamawiającego pracowników. Potwierdzeniem dokonania
rezerwacji będzie otrzymane z hotelu lub wygenerowany z serwera systemu
rezerwacyjnego wydruk w formie elektronicznej.
15) Wyszukiwane i zarezerwowane miejsca noclegowe muszą spełniać międzynarodowe
normy jakościowe w zakresie wyposażenia i bezpieczeństwa odpowiednio dla pokoi w
hotelach o określonym standardzie. (Ustawa o usługach hotelarskich orz usługach pilotów
wycieczek i przewodników turystycznych z dn. 29.08.1997 z późń. zm. Dz.U z 2017, poz.
2361 )
16) Wykonawca zapewni płatność hotelom wskazanym lub zarezerwowanym przez
organizatorów wydarzeń, w których będą brali udział pracownicy lub goście PIWet-PIB,
według specjalnie wynegocjowanych stawek lub stawek promocyjnych z systemu rezerwacji
hotelowych, w zależności, które będą niższe.
17) Wykonawca będzie zobowiązany do każdorazowego, najpóźniej w ostatnim dniu, w
którym możliwe jest bezkosztowe anulowanie dokonanej rezerwacji, informowania
Zamawiającego drogą elektroniczną na wskazane adresy, że tego dnia upływa termin
rezerwacji, chyba że termin ten jest dniem wolnym od pracy Zamawiającego. Wówczas ww.
powiadomienie powinno być dokonane w godzinach pracy Zamawiającego w ostatnim dniu
roboczym poprzedzającym ostatni dzień, w którym możliwe jest bezkosztowe anulowanie
dokonanej rezerwacji.
Po akceptacji Zamawiającego Wykonawca dostarczy drogą elektroniczną (pod wskazany
adres mailowy) vouchery wraz z numerem rezerwacji w czasie nie dłuższym niż 1 godzina
robocza.
Zamawiający zastrzega możliwość wykupu rezerwacji przed upływem terminu bezkosztowej
anulacji.
18) Wykonawca będzie zobowiązany do bezkosztowej zmiany dokonanej rezerwacji w
zakresie terminu przyjazdu lub wyjazdu, osoby korzystającej oraz rezygnacji z pobytu, o ile
fakt ten zostanie zgłoszony we właściwym terminie.
19) Zamawiający będzie uiszczał zapłatę tylko za faktycznie wykorzystane noclegi za
wyjątkiem sytuacji anulowania rezerwacji po terminie bezkosztowej anulacji.
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20) Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów innych dodatkowych usług jeśli nie zostały
zawarte w zleceniu przekazanym Wykonawcy.
Zamawiający zastrzega, w miarę możliwości oferowanych przez hotel, że w zamówieniu
może wnioskować o realizację dodatkowych usług np. wykup całodobowego wyżywienia,
miejsca parkingowego, wcześniejszy check-in, późny check-out, dodatkowe wyposażenie
pokoju itp., w celu kompleksowej realizacji zamówienia
21) Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia dwóch pracowników i czynnej linii
telefonicznej oraz adresu e-mail do kontaktów z pracownikami Zamawiającego w trakcie
realizacji umowy, w godzinach od 7:00 do 16:00, umożliwiającej dokonanie rezerwacji i
dokonywanie jej zmian.
22) Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia całodobowego przez 7 dni w tygodniu,
nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy, numeru telefonu alarmowego
umożliwiającego uzyskanie pomocy w razie nieprzewidzianych problemów związanych z
realizacją usługi. Numer telefonu alarmowego będzie podany w umowie.
23) Wykonawca w ciągu 2 dni od zawarcia umowy bezpłatnie udostępni własny system
rezerwacyjny on–line/platformę rezerwacyjną 24 h/7 dni w tygodniu w ramach którego
Zamawiający poprzez podanie indywidualnego loginu i hasła, odrębnie dla każdej z osób
upoważnionych do realizacji umowy, przy użyciu którego będzie mógł dokonywać nowych i
modyfikować już założone rezerwacje.
System rezerwacyjny powinien:
− sprawnie działać we wszystkich przeglądarkach internetowych
− zawierać listę ofert wszystkich hoteli dostępnych u operatora
− zawierać sprawnie działające filtry: co najmniej: standard, cena, lokalizacja, śniadania
− umożliwiać wyszukiwanie hoteli z poziomu mapy
− umożliwiać generowanie potwierdzeń oraz voucherów w językach : polskim i angielskim
- posiadać możliwość generowania raportów
23a) Wykonawca na żądanie Zamawiającego bezpłatnie przeprowadzi w ustalonym terminie
szkolenie z jego obsługi .
Wykonawca przekaże w formie elektronicznej i w języku polski instrukcję obsługi narzędzia
on-line, w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
24) Wykonawca zobowiązany będzie do udzielania niezbędnych informacji w przypadku
zauważonych przez delegowanego problemów związanych z realizacją usługi w kraju
docelowym, a także do bezzwłocznego podejmowania wszystkich możliwych kroków
zmierzających do wyeliminowania zaistniałych problemów.
25) Wykonawca będzie pośredniczył między Zamawiającym a hotelem w sprawach
reklamacyjnych, jak również zapewni doradztwo oraz niezbędną pomoc w zakresie wszelkich
zmian w czasie trwającej podróży.
26) Wykonawca zobowiązany będzie do rezerwacji hotelu preferowanego przez
Zamawiającego z gwarancją zaoferowanej
ceny. W przypadku korzystania z cen
organizatorów wydarzeń Zamawiającego udzielenie upustu przez Wykonawcę nie będzie
miało miejsca.
27) Wykonawca będzie zobowiązany do regulowania należności z tytułu dokonania
rezerwacji i zapewnienia noclegów ze środków własnych. Jeżeli hotel, określony w
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zamówieniu przyjętym przez Wykonawcę do realizacji, nie będzie miał możliwości przyjęcia
osoby wskazanej przez Zamawiającego w zamówieniu , Wykonawca zapewni takiej osobie
miejsce zastępcze, którego standard, lokalizacja nie będzie odbiegała od standardu i
lokalizacji hotelu określonego w przyjętym do realizacji zamówieniu. Koszt miejsca
zastępczego obciąża Wykonawcę, który jest również zobowiązany do zapewnienia transferu
osoby do tego hotelu na własny koszt
28) Wystawianie faktur VAT przez Wykonawcę będzie odbywało się każdorazowo za
faktycznie dokonane rezerwacje hoteli lub innych obiektów świadczących usługi noclegowe,
w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenie rezerwacji. Termin płatności – 14 dni od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
Do faktury VAT winien być dołączony załącznik zawierający: cenę zakupu miejsc
noclegowych przed i po upuście wraz z opłatą transakcyjną, imię i nazwisko gościa
hotelowego, nazwę hotelu, datę pobytu a w przypadku noclegów zagranicznych również data
rezerwacji i kurs waluty z dnia założenia rezerwacji.
W pierwszej kolejności liczony jest upust od ceny zakupu miejsc noclegowych a następnie
doliczana jest opłata transakcyjna.
W przypadku płatności za noclegi zagraniczne, obliczenie należności nastąpi po przeliczeniu
waluty obcej na PLN, z zastosowaniem tabeli kursów średnich, zgodnie z ustawą z dnia 27
lipca 2002 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.)
29) Przez „opłatę transakcyjną” należy rozumieć opłatę transakcyjną za rezerwację i zakup
jednego miejsca noclegowego (pokój jedno, dwu lub trzyosobowy) naliczaną jeden raz bez
względu na długość pobytu w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi noclegowe /
ilość dób hotelowych podlegających rezerwacji i obejmuje rzeczywisty koszt realizacji
zamówienia tj. koszt dokonania: rezerwacji i sprzedaży jednego miejsca noclegowego, koszty
powtórzenia i zmiany rezerwacji, reklamacji oraz wszelkie inne koszty związane z należytym
wykonaniem przedmiotu zamówienia.
30) Przez „upust” należy rozumieć stałą wysokość % upustu udzielanego Zamawiającemu
każdorazowo od ceny wyjściowej noclegu tj. ceny zamieszczonej na stronie internetowej
hotelu, innym ogólnodostępnym serwisie rezerwacji hoteli, ceny uzyskanej za pośrednictwem
hotelu lub obiektu świadczącego usługi noclegowe oraz innym publikowanym dokumencie.
31Zamawiający może żądać od wykonawcy przedłożenia faktury do wglądu.
32) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi i udowodni, że cena usług noclegowych
oferowanych przez Wykonawcę jest wyższa niż cena usług noclegowych dostępnych na
rynku (np. cena zamieszczona na stronie internetowej hotelu, innym ogólnodostępnym
serwisie rezerwacji hoteli, ceny uzyskanej za pośrednictwem hotelu lub obiektu świadczącego
usługi noclegowe oraz innym publikowanym dokumencie) Zamawiający żąda dokonania
rezerwacji w najniższej, udokumentowanej cenie .
3.1.4 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych .
3.1.5 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
3.1.6 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
3.1.7 Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
3.1.8 Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.
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3.2. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
kod CPV:
55100000-1,
55410000-7
3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4.

Termin wykonania zamówienia.

4.1 Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez okres 12 miesięcy, od dnia zawarcia
umowy lub do momentu wykorzystania kwoty określonej w umowie za realizację
przedmiotu umowy., w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
4.2 Niewyczerpanie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy kwoty określonej w umowie za
realizację przedmiotu umowy , nie stanowi podstawy roszczeń Wykonawcy.
5.

Warunki udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia.

5.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)

nie podlegają wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp (pkt
5.4. i 5.5. ogłoszenia );

b)

spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w ogłoszeniu
o zamówieniu

5.2.

Warunki udziału w postępowaniu.

5.2.1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, dotyczące:

a)

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów,

b)

sytuacji ekonomicznej lub finansowej,

c)

zdolności technicznej lub zawodowej

−

określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu

5.2.2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
5.2.3 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5.2.4. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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5.2.5. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie
wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia
publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
5.3.

Określenie warunków udziału w postępowaniu.

1)

Zamawiający spełni warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 5.2.1.
lit. a) ogłoszenia , jeżeli wykaże :
Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.: posiadania aktualnego wpisu
do rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych jako podmiot
prowadzący działalność gospodarczą w zakresie pośrednictwa na zlecenie klientów w
zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z
dn. 29.08.1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz.187) prowadzonego
przez marszałka województwa właściwego dla siedziby Wykonawcy;

2)

Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu dotyczącym sytuacji
ekonomicznej lub finansowej, o którym mowa w pkt 5.2.1. lit. b) ogłoszenia25art 2

3)

Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, o
którym mowa w pkt 5.2.1. lit. c) ogłoszenia , jeżeli wykaże, że:

4)

a)

wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi
polegające na świadczeniu usług pośrednictwa w rezerwacji i sprzedaży miejsc
noclegowych łącznie w kraju i za granicą o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł
brutto, każda podczas jednorocznego okresu rozliczeniowego (całkowite
wynagrodzenie wykonawcy obejmujące usługę rezerwacji miejsc noclegowych oraz
cenę noclegów). Podana wartość musi dotyczyć jednego zamówienia czyli musi
wynikać z jednostkowej umowy. Wykonawca musi potwierdzić ich należyte
wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów wystawionych przez
Zamawiającego lub odbiorcę usługi.

b)

dysponuje następującym osobami skierowanymi przez wykonawcę do realizacji
zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług: - co najmniej 2
osobami posiadającymi minimum roczne doświadczenie w obsłudze rezerwacji hoteli
w Polsce i za granicą , które będą odpowiedzialne za kontakty i realizację zleceń
składanych przez Zamawiającego.
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w
postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego
zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych
lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
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5)

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji zamówienia.

6)

Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności
techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na
wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 Pzp.

7)

Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do
udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi
winy.

8)

Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa,
podmiotu, o którym mowa w pkt 5.3.4. ogłoszenia, nie potwierdzają spełnienia przez
wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów
podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym
przez zamawiającego:
a)

zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b)

zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli
wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną,
o których mowa w pkt pkt 5.3.2. oraz 5.3.3. ogłoszenia.

9)

W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego
oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które
określają w szczególności:
1)

zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2)

sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę,
wykonywaniu zamówienia publicznego;

3)

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4)

czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków
udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
9
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5.3.10 Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do
tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.5. ppkt 1-9 ogłoszenia.
5.3.11 Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
6.5. ppkt 1-9 ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach
lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
5.4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1)

wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie
wykazał braku podstaw wykluczenia;

2)

wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a)

o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art.
250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U.
poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie
(Dz. U. z 2016 r. poz. 176),

b)

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny,

c)

skarbowe,

d)

o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

3)

wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt 5.4. ppkt 2 ogłoszenia;

4)

wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję
administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności
należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty
tych należności;

5)

wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa
wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega
wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub który zataił te informacje
lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
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6)

wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje
wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje
podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7)

wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności
zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w
postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8)

wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie
zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie
umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał
udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym
zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez
wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9)

wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu
zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie
zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków
dowodowych;

10)

wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października
2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą
kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855 oraz z 2016 r. poz. 437 i 544);

11)

wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz
ubiegania się o zamówienia publiczne;

12)

wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z
dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz.
184, 1618 i 1634), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi
powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

5.5. Na podstawie art. 24 ust. 5 Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający
wyklucza również wykonawcę:
1)

w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978,
1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z
wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia
wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego
11
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majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe
(Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);
2)

który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co
zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3)

jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 Pzp, uprawnione do
reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4
Pzp z:

a) zamawiającym,
b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,
c) członkami komisji przetargowej,
d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a Pzp
- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób
niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 Pzp, co
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;
5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko
prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie
wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000
złotych;
6) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki
w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub
komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym
mowa w pkt 5;
7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków
wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o
zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000
złotych;
8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1
pkt 15 Pzp, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na
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ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące
porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
6.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

6.1 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub
finansowej zamawiający nie żąda od wykonawcy żadnych dokumentów.
6.2 W celu potwierdzenia spełniania warunku dotyczącego zdolności technicznej lub
zawodowej określonego w pkt 5.3.3. ogłoszenia zamawiający żąda od wykonawcy:
a)

wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a
jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie
uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy,

b)

wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia
publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o
podstawie do dysponowania tymi osobami,

6.3 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu
zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że
wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia
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społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności;
6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

niego

tytułem

środka

7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez
zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;
8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp;
9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o
których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2016 r. poz. 716);
10) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może
złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
6.4.

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na
stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w
terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności
zawartych w ofertach, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt
23 Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że
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powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23
Pzp stanowi Załącznik nr 5 do ogloszenia.
6.5.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ogłoszenia:
1)

ppkt 1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego
rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp;

2)

ppkt 2-4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)

nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub
zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

6.6.

Dokumenty, o których mowa w pkt 6.5. ppkt 1 i ppkt 2 lit. b ogłoszenia, powinny być
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w pkt
6.7. ppkt 2 lit. a ogłoszenia, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem tego terminu.

6.7.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o
których mowa w pkt 6.5. ogłoszenia, zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych
do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 6.8.
ogłoszenia stosuje się.

6.8.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego
dokumentu.
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6.9.

Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której
dotyczy dokument wskazany w pkt 6.5. ppkt 1 ogłoszenia, składa dokument, o którym
mowa w pkt 6.5. ppkt 1 ogłoszneia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 6 Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której
dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go
dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub
przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt
6.8. ogłoszenia zdanie pierwsze stosuje się.

6.10. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę,
zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
6.11. Zgodnie z art. 24 ust. 8 Pzp wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art.
24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub ust. 5 Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte
przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności
udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem
skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody,
wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz
podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są
odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub
nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się,
jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym
wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w
tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6.12. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i
szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione
na podstawie art. 24 ust. 8 Pzp.
6.13. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 6.3. ppkt 1-9 ogłoszenia.
6.14. Zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w pkt
6.3. ppkt 1-9 ogłoszenia, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć
wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub
sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a Pzp.
7.

Zasady składania oświadczeń i dokumentów oraz wyboru oferty.

7.1 Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:
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a) wypełniony formularz ofertowy , stanowiący załącznik 1 do ogłoszenia
b) oświadczenie wykonawcy że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. .
24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt.1 Pzp - oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postepowaniu załącznik nr 2 do ogłoszenia.
7.2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,
oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia.
Oświadczenie to musi potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz
brak podstaw do wykluczenia w zakresie , w którym każdy z wykonawców wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

7.3.

Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty będą
budzić wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego
podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonywane, o dodatkowe informacje lub
dokumenty w tym zakresie.

7.4.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane z tłumaczeniem na język
polski.

7.5.

Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7 .1 pkt. b ogłoszenia
oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane usługi
wymagań określonych przez zamawiającego lub innych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają
błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich
złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez
siebie wskazanym , chyba, ze mimo ich złożenia , uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielanie wyjaśnień oferta podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie
postepowania.

7.6.

Jeśli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złoży wadliwe
pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub
konieczne jest byłoby unieważnienie postępowania.

8.

8.1.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych
do porozumiewania się z wykonawcami.
W postępowaniu komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa się
zgodnie z wyborem zamawiającego za pośrednictwem operatora pocztowego w
rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz.
1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422, z 2015 r. poz. 1844
oraz z 2016 r. poz. 147 i 615).
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8.2.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia
oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich
otrzymania.

8.3.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

a)

Aneta Kruk

e-mail: aneta.kruk@piwet.pulawy.pl
numer faxu: 81 886 25 95
8.4.

Zamawiający nie dopuszcza
pośrednictwem telefonu.

porozumiewania

9.

Wadium- zamawiający nie wymaga.

10.

Termin związania ofertą.

się

z

wykonawcami

za

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania
ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu
związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego
terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem
okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na
przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą
dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego
wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana
jako najkorzystniejsza.
Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Pzp zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wykonawca nie
wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą.
11.

Opis sposobu przygotowywania ofert.

11.1 Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie
dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.
11.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający
nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów jednym z
języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.
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Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11.3. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.
11.4. Wzór formularza oferty stanowi Załącznik nr 1 do ogłoszenia.
11.5. Ofertę podpisuje osoba lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
11.6. Jeżeli wykonawcę
pełnomocnictwo.

reprezentuje

pełnomocnik,

wraz

z

ofertą

składa

się

11.7. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
11.8. Ofertę sporządza się w sposób staranny, czytelny i trwały. Stwierdzone przez
wykonawcę w ofercie błędy i omyłki w zapisach - przed jej złożeniem - poprawia się
przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności
błędnego zapisu, oraz podpisanie poprawki i zamieszczenie daty dokonania poprawki.
11.9. Ofertę należy przygotować tak, by z zawartością oferty nie można było zapoznać się
przed upływem terminu otwarcia ofert.
11.10. Zaleca się, aby wykonawca zbroszurował ofertę oraz ponumerował jej strony.
11.11. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.
11.12. Wykonawca składa ofertę w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu w sposób
zapewniający nieujawnienie treści oferty do chwili jej otwarcia. Zamknięta koperta lub
inne opakowanie musi zawierać oznaczenie:
Oferta złożona na realizację usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i
sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak
również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących
usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu WeterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20. Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
11.13. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać
ofertę.
11.14. W przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
wycofuje. Oświadczenie o wycofaniu oferty, wykonawca umieszcza w zamkniętej
kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać oznaczenie:
Oświadczenie o wycofaniu oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na
Oferta złożona na realizację usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i
sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak
również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących
19

Zamawiający –Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy
Al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Postępowanie o udzielenie zamówienia na świadczenie usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc
noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach
świadczących usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20

usługi noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu WeterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20. Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o wycofaniu oferty musi zawierać co najmniej nazwę i adres wykonawcy, treść
oświadczenia wykonawcy o wycofaniu oferty oraz podpis osoby lub osób uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy.
11.15. W przypadku zmiany oferty wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę
zmienia, określając zakres tych zmian. Oświadczenie o zmianie oferty wykonawca
umieszcza w zamkniętej kopercie lub innym opakowaniu, która musi zawierać
oznaczenie:

Oświadczenie o zmianie oferty złożonej w przetargu nieograniczonym na Oferta
złożona na realizację usług pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży
miejsc noclegowych w hotelach krajowych i zagranicznych jak również miejsc
noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących usługi noclegowe na
potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu
Badawczego
Oznaczenie sprawy (numer referencyjny): DZ-2501/90/20. Nie otwierać przed
upływem terminu otwarcia ofert.
Oświadczenie o zmianie oferty musi zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz
podpis wykonawcy.
11.16. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w
terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W takim przypadku wykonawca oznacza
informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa klauzulą „tajemnica przedsiębiorstwa
- nie udostępniać”. Wykonawca nie może zastrzec nazwy (firmy) oraz jego adresu, a
także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu
gwarancji i warunków płatności zawartych w jego ofercie.
11.17. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm
podwykonawców.
12.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
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Miejsce i termin składania ofert:
a)

miejsce składania ofert: kancelaria Państwowego Instytutu weterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach

b)

termin składania ofert: do dnia 20.04.2020 do godz. 10:00

Miejsce i termin otwarcia ofert:
a)

b)

miejsce otwarcia ofert: sala seminaryjna Państwowego Instytutu weterynaryjnegoPaństwowego Instytutu Badawczego w Puławach
termin otwarcia ofert: w dniu 20.04.2020 o godz. 10:15

Oferta złożona w terminie składania ofert będzie podlegać rejestracji przez zamawiającego.
Koperta lub inne opakowanie, w którym będzie złożona oferta zostanie opatrzona numerem
według kolejności składania ofert oraz terminem jej złożenia, a wykonawca otrzyma
potwierdzenie złożenia oferty wraz z informacją o terminie jej złożenia.
Jeżeli w ofercie wykonawca poda cenę napisaną słownie inną niż cenę napisaną cyfrowo,
podczas otwarcia ofert zostanie podana cena napisana słownie.
13.

Opis sposobu obliczenia ceny.

13.1. Opis sposobu obliczenia ceny określa formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do
ogłoszenia.
Sposób obliczenia ceny jest następujący:
Cena oferty brutto = 600 000,00 zł - (600 000,00 zł. x upust w %) + (400 x opłata
transakcyjna za 1 rezerwację miejsca noclegowego w Polsce) + (500 x opłata
transakcyjna za 1 rezerwację miejsca noclegowego za granicą)
13.2. Cenę należy podać do dwóch miejsc po przecinku.
13.3. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w walucie
PLN.
13.4. Cena musi być wyrażona w złotych polskich.
13.5. Zgodnie z art. 91 ust. 3a Pzp jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do
powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od
towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w
niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi
przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty
będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując
nazwę usługi, której świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując jej
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wartość bez kwoty podatku. Wzór informacji, o której mowa w art. 91 ust. 3a Pzp
stanowi Załącznik nr 9 do ogłoszenia
14.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

14.1 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie
następujące kryteria i ich znaczenie:
l.p. Kryterium

1.
2.
3
4

5

Znaczenie
procentowe
Kryterium
Cena oferty (C)
35 %
Doświadczenie (D)
10%
Upust (U)
35 %
Opłata transakcyjna 10 %
za
dokonanie
rezerwacji hotelu w
Polsce (OP)
Opłata transakcyjna 10 %
za
dokonanie
rezerwacji hotelu za
granicą (OZ)

Maksymalna ilość punktów jakie
może otrzymać oferta
35 punktów
10 punktów
35 punktów
10 punktów

10 punktów

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium Cena – 35 %
Dla celów sporządzenia oferty i obliczenia ceny oraz dokonania porównania ofert,
Zamawiający przyjął, iż w czasie trwania umowy planuje dokonać za pośrednictwem
Wykonawcy 900 rezerwacji w pokojach jednoosobowych w hotelach o standardzie
trzygwiazdkowym i zakupu miejsc noclegowych o łącznej wartości 600 000,00 zł brutto, co
stanowi cenę wyjściową. Miejscowości, w których najczęściej dokonywane są rezerwacje
są następujące:
W Polsce- Warszawa, Poznań, Łódź, Gdańsk, Szczecin, Wrocław, Kraków,
Za granicą- Paryż, Kopenhaga, Bruksela, Berlin, Praga, Amsterdam.
Ofertę cenową należy obliczyć poprzez odjęcie od ceny wyjściowej upustu udzielonego przez
Wykonawcę Zamawiającemu i dodanie wyjściowej opłaty transakcyjnej dla 900 rezerwacji
hotelowych według następującego wzoru:
Cena oferty brutto = 600 000,00 zł - (600 000,00 zł.x upust w %) + (400 x opłata
transakcyjna za 1 rezerwację miejsca noclegowego w Polsce) + (500 x opłata
transakcyjna za 1 rezerwację miejsca noclegowego za granicą)
Cena opłaty transakcyjnej za rezerwację hotelu oraz upust w % pozostają niezmienne przez
okres obowiązywania umowy. Cena brutto opłaty transakcyjnej za jedna usługę rezerwacji
hotelu oraz upust zostaną wpisane do umowy.
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Cena opłaty transakcyjnej za usługi rezerwacji hotelu musi być wyższa niż 0,00 zł. i musi być
podana w zł. polskich w kwotach brutto, cyfrowo i słownie i określona z dokładnością do
dwóch miejsc po przecinku.
Cena za wykonanie zamówienia winna obejmować wszystkie koszty związane z realizacja
całego przedmiotu zamówienia, w szczególności za rezerwację miejsc hotelowych,
zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z
obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, zgodnych z wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu przy zastosowaniu podatku VAT zgodnie z Ustawą z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług VAT.
Doświadczenie (D) – 10% - za wykazanie, ze Wykonawca posiada większe doświadczenie
niż minimalne wymagane w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 2) niniejszego ogłoszenia tj.
- za wykazanie jednej usługi powyżej 2 wymaganych w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 2) ogłoszenia
umowy należycie zrealizowanej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. usługi której czas realizacji na
podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług
rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce i za granicą, Wykonawca otrzyma – 2 pkt;
- za wykazanie dwóch usług powyżej 2 wymaganych w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 2) - umów
należycie zrealizowanych każda o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto każda,
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. usługi której czas realizacji na
podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług
rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce i za granicą – Wykonawca otrzyma 3 pkt;
- za wykazanie trzech usług powyżej 2 wymaganych w ust. 4 pkt 4.1 ppkt 2) – umów
należycie zrealizowanych każda, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto
porównywalnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, tj. usługi której czas realizacji na
podstawie jednej umowy wynosi minimum 12 miesięcy i dotyczy świadczenia usług
rezerwacji i sprzedaży miejsc hotelowych w Polsce i za granicą, Wykonawca otrzyma 5 pkt;
W przypadku gdy wykonawca wykazując doświadczenie wskaże jedynie 2 wymagane usługi
Zamawiający nie przyzna punktów.
14.2 . Zasady oceny kryterium.
W przypadku kryterium „Cena oferty”(C) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

P(C) =
a)

P(C)
Cmin
C

C najniższa
------------- x 35 pkt
C

gdzie:
ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium "Cena oferty"
najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert
cena badanej oferty

W przypadku kryterium „Doświadczenie” (D) oferta otrzyma zaokrągloną do
dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
gdzie:
P (D) =

lp
23
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P(D)
Ip
l max

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Doświadczenie"
Ilość punktów otrzymanych przez badaną ofertę
najwyższa ilość punktów uzyskanych przez wykonawców w postępowaniu

W przypadku kryterium „Upust” (U) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po
przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
gdzie:

P (U) =
P(U)
Un
Ub

Ub
------------- x 35 pkt
Un

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „Upust"
Najwyższy zaoferowany upust
Upust w ofercie badanej

W przypadku kryterium „Opłata transakcyjna za dokonanie rezerwacji hotelu w Polsce ” (OP)
oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z
działania:
gdzie:
P(OP)= Ocp najniższy x 10 pkt
Ob
P(OP)
Ocp
Ob

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „opłata transakcyjna
za dokonanie rezerwacji hotelu w Polsce "
Najniższa zaoferowana opłata transakcyjna
Oferta transakcyjna w ofercie badanej

W przypadku kryterium „Opłata transakcyjna za dokonanie rezerwacji hotelu za granicą ”
(OZ) oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z
działania:
gdzie:
P(OZ)= Ocz najniższa x 10 pkt
Ob
P(OZ)

ilość punktów jakie otrzyma badana oferta za kryterium „opłata transakcyjna
za dokonanie rezerwacji hotelu za granicą "
24
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Ocz
Ob

Najniższa zaoferowana opłata transakcyjna
Oferta transakcyjna w ofercie badanej

Sposób oceny ofert
Oferta, która otrzyma największą, łączną ilość punktów uznana zostanie za
najkorzystniejszą.
Ocena ogólna poszczególnych ofert dokonywana będzie w oparciu o poniższą
formułę:
Op = P(C)+P(D) +P(U)+P(OP)+ P(OZ)
gdzie:
Op – oznacza łączną oceną jako sumę punktów w poszczególnych kryteriach
P (C) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Cena oferty”
P (D) – liczba punktów uzyskanych w kryterium „Doświadczenie”
P(U)-liczba punktów otrzymana w kryterium „Upust”
P(OP)-liczba punktów otrzymana w kryterium „Opłata transakcyjna za
dokonanie rezerwacji hotelu w Polsce ”
P(OZ)- liczba punktów otrzymana w kryterium „opłata transakcyjna za
dokonanie rezerwcaji hotelu za granicą”
Niniejsze zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego oferta uzyska
najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.
15.

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W celu zawarcia umowy, wykonawca, którego ofertę wybrano, jako najkorzystniejszą przed
podpisaniem umowy składa:
a)

pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik,

b)

umowę regulującą współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia, jeżeli oferta tych wykonawców zostanie wybrana,

16.

Wymagania dotyczące zabezpieczenia
zamawiający nie wymaga.

17.

Wzór umowy.

należytego

wykonania

umowy

-

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi Załącznik nr 6 do ogłoszenia
18.

Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp..
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Stosownie do dyspozycji art. 29 ust 3a ustawy Prawo zamówień publicznych , zamawiający
wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę ( jeżeli dany zakres zamówienia
powierzono do wykonania podwykonawcy), na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 197 r- Kodeks pracy (DZ.U z 2014 r, poz. 1502, z późn.
zm) osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w treści wzoru
umowy stanowiącego załącznik do ogłoszenia Zamawiający określił we wzorze umowy
wymagania wynikające z art. 36 ust 2 pkt 8a ustawy Pzp.
Wykonawca składa oświadczenie o wykonywaniu czynności będących przedmiotem umowy
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób,
rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podmiotu zatrudniającego te osoby. Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do ogłoszenia.
19.

Klauzula informacyjna dot. ochrony danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 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
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę jest Państwowy
Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia
publicznego;
 odbiorcami danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę będą osoby lub
podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8
oraz art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych;
 dane osobowe przekazane przez Wykonawcę będą przechowywane przez okres 5 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
 obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o
udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do danych osobowych przekazanych przez Wykonawcę decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 Wykonawca posiada:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych *;
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− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
art. 18 ust. 2 RODO **;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
Wykonawcy nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych
osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________
* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego
załączników.
**

Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Niżej wymienione załączniki do ogłoszenia stanowią jej treść:
Załącznik nr 1- formularz ofertowy
Załącznik nr 2 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz Oświadczenie
wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3- Wykaz usług
Załącznik nr 4- Wykaz osób
Załącznik nr 5- oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej
Załącznik nr 6 – projekt umowy
Załącznik nr 7 – rozporządzenie
Załącznik nr 8- oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu osób
Załącznik nr 9 – oświadczenie wykonawcy z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp
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Treść ogłoszenia z załącznikami zatwierdzam

......................................................................................
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