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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.cprdip.pl 

 

Warszawa: Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na przewozy pasażerskie na 

rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia 

Numer ogłoszenia: 95485 - 2014; data zamieszczenia: 05.05.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia , ul. Jasna 

14/16A, 00-041 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 295 00 30, faks 22 295 00 31. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.cprdip.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: Rezerwacja i zakup oraz 

dostarczanie biletów na przewozy pasażerskie na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu 

i Porozumienia. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia publicznego jest w zakresie rezerwacji i zakupu oraz dostarczania biletów 

lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, biletów kolejowych na 

krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe oraz biletów autobusowych na krajowe 

i zagraniczne pasażerskie przewozy autobusowe na rzecz Centrum Polsko-Rosyjskiego 

Dialogu i Porozumienia, zwanym dalej Zamawiającym. 2. W ramach realizacji przedmiotu 

zamówienia publicznego, w zakresie usługi rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów 

lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, Wykonawca zobowiązuje 

się do: 1) kompleksowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych na krajowe i 

zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, 

zagranicznych i możliwości ich łączenia; 2) zapewnienia wysokiej jakości oferowanych 

usług, w tym: a) opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, w 

określonej przez Zamawiającego klasie, b) możliwości dokonania rezerwacji lub jej zmiany i 

anulacji lub wykupu biletu lotniczego, w tym również w soboty oraz dni ustawowo wolne od 

pracy; Wykonawca zobowiązuje się wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą 

przy składaniu zamówień jednostkowych na rezerwację i zmianach w wylocie lub przylocie w 

soboty oraz w dniu ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy 

Zamawiającego, czyli od godziny 17.00 w danym dniu do godziny 9.00 w dniu następnym; c) 

informowania o zbliżających się terminach wykupu o założonych rezerwacjach, d) 

opracowywania realizacji połączeń wieloetapowych, e) wystawiania biletów lotniczych 

elektronicznych lub papierowych w zależności od istniejących możliwości przewoźnika, f) 

zapewnienia możliwości odbioru biletu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej; 3) 

zapewnienia Zamawiającemu możliwości każdorazowego anulowania biletu lotniczego lub 

zmiany czasu, terminu, klasy podróży, danych pasażera lub pasażerów, o ile fakt ten został 
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zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem 

rozpoczęcia podróży; 4) dostarczania zamówionych biletów lotniczych do budynku siedziby 

Zamawiającego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) lub do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą, każdorazowo w terminie ustalonym 

przez Strony umowy, nie późnej niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której 

zamówienie jednostkowe dotyczy; 5) dostarczania, w szczególnych przypadkach, 

zamówionych biletów lotniczych do punktu obsługi pasażerów przewoźnika realizującego 

przelot albo, jeżeli istnieje taka możliwość, drogą elektroniczną na adres poczty 

elektronicznej Zamawiającego (zgodnie z decyzją Zamawiającego), w terminie ustalonym 

przez Strony umowy, lecz nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem podróży, której 

zamówienie jednostkowe dotyczy; 6) dostarczania do Zamawiającego faktury zawierającej 

numer umowy oraz dokładny opis składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z 

tytułu realizacji przedmiotu umowy, tj. w szczególności cenę biletu lotniczego według taryfy 

przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość naliczonego rabatu (jeżeli rabat został 

udzielony), cenę biletu lotniczego po rabacie (jeżeli rabat został udzielony), opłatę 

transakcyjną za wystawienie biletu lotniczego u przewoźnika, wysokość podatku od towarów 

i usług (VAT), ostateczną cenę biletu lotniczego płatną przez Zamawiającego, a także datę, 

trasę, i klasę przelotu oraz nazwisko pasażera. 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia 

publicznego, w zakresie usługi rezerwacji, zakupu i dostarczania biletów kolejowych na 

krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe, Wykonawca zobowiązuje się do: 1) 

kompleksowej obsługi w zakresie zakupu biletów kolejowych, realizacji połączeń 

wieloetapowych i możliwości ich łączenia; 2) zapewnienia Zamawiającemu możliwości 

każdorazowego anulowania biletu kolejowego lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży, 

danych pasażera lub pasażerów, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 

24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży; 3) dostarczania zamówionych 

biletów kolejowych do budynku siedziby Zamawiającego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 

Warszawa) lub do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, wraz z prawidłowo 

wystawioną fakturą, każdorazowo w terminie ustalonym przez Strony umowy, nie później niż 

na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży. 4. W ramach realizacji 

przedmiotu zamówienia publicznego, w zakresie usługi rezerwacji, zakupu i dostarczania 

biletów autobusowych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy autobusowe, 

Wykonawca zobowiązuje się do: 1) kompleksowej obsługi w zakresie zakupu biletów 

autobusowych, realizacji połączeń wieloetapowych i możliwości ich łączenia; 2) zapewnienia 

Zamawiającemu możliwości każdorazowego anulowania biletu autobusowego lub zmiany 

czasu, terminu, klasy podróży, danych pasażera lub pasażerów, o ile fakt ten został zgłoszony 

Wykonawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia 

podróży; 3) dostarczania zamówionych biletów autobusowych do budynku siedziby 

Zamawiającego (ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa) lub do miejsca wskazanego przez 

Zamawiającego, wraz z prawidłowo wystawioną fakturą, każdorazowo w terminie ustalonym 

przez Strony umowy, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia 

podróży. 5. Orientacyjne zapotrzebowanie na usługi w okresie realizacji zamówienia 

publicznego: 1) przewidywana liczba zakupionych biletów lotniczych: a) trasy zagraniczne 

pozaeuropejskie: trzydzieści siedem, b) trasy zagraniczne europejskie: sto osiemdziesiąt 

sześć, c) trasy krajowe: dziewięćdziesiąt osiem; 2) przewidywana liczba zakupionych biletów 

kolejowych: a) trasy zagraniczne europejskie: dziewięć, b) trasy krajowe: czterdzieści osiem; 

3) przewidywana liczba zakupionych biletów autobusowych: a) trasy zagraniczne 

europejskie: sześć, b) trasy krajowe: sześć. 6. Termin płatności faktury: czternaście dni od 

dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 
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II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 

31.12.2016. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

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 

o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w 

przypadku gdy Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia wykaże, 

że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, a 

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co 

najmniej dwie usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży krajowych oraz 

zagranicznych biletów lotniczych o wartość przekraczającej 60 000,00 

(słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) zł brutto. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

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 
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III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu należy przedłożyć: 

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, głównych dostaw lub usług, 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, 

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy 

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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

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; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 

 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające 

jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy 2. W 

przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w 

przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy 

lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez 

Wykonawcę lub te podmioty. 3. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie 

dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania 

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje 
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rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda złożenia wraz z ofertą dokumentów dotyczących w 

szczególności: 1) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposobu 

wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia; 3) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; 4) 

zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 4. Jeżeli w kraju 

miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1), zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do 

reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym 

albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

lub przed notariuszem. 

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 inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia: 

 1 - Cena - 70 

 2 - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu lotniczego 

krajowego - 20 

 3 - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

zagranicznego - 2 

 4 - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu kolejowego 

krajowego - 5 

 5 - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu autobusowego 

zagranicznego - 1 

 6 - cena brutto opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu autobusowego 

krajowego - 2 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:  

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści ofert dopuszczalna jest w 

sytuacji, gdy jest ona korzystna dla Zamawiającego, nie była możliwa do przewidzenia na w 

okresie do dnia zawarcia umowy, a ponadto jej dokonanie podyktowane jest w szczególności: 

1) zmniejszeniem wysokości opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu; 2) zmianą 

stanu prawnego regulującego właściwość przedmiotu umowy; 3) zmianą stanu faktycznego 

powodującego nieracjonalność lub niecelowość dalszej realizacji przedmiotu umowy; 4) 

działaniem siły wyższej uniemożliwiającej realizację w części lub w całości przedmiotu 

umowy; 5) działaniem osób trzecich, za które żadne ze Stron umowy nie ponosi 

odpowiedzialności. 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://www.cprdip.pl 
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Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Jasna 

14/16A, 00-041 Warszawa, recepcja Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 19.05.2014 godzina 12:00, miejsce: ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa, recepcja 

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. 

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 


