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Ogłoszenie dotyczy: 
V zamówienia publicznego 

 zawarcia umowy ramowej 

 ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego , ul. Jagiellońska 80, 03-301 

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 43 85 400, faks 22 43 85 401. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.its.waw.pl 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: www.its.waw.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług w zakresie 

rezerwacji, sprzedaży i dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych oraz 

polis ubezpieczeniowych dla pracowników Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów 

pracowników Instytutu Transportu Samochodowego. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. 



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

postępowania o udzielenie zamówienia jest świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży i 

dostarczenia biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych oraz polis ubezpieczeniowych 

dla pracowników Zamawiającego, na potrzeby służbowych wyjazdów pracowników Instytutu 

Transportu Samochodowego. Zamawiający przewiduje możliwość zakupu biletów lotniczych wraz z 

ubezpieczeniem o wartości do 400 000 złotych. Zamawiający oszacował wartość zamówienia na 

podstawie art. 34 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. biorąc pod uwagę łączną 

wartość zamówień tego samego rodzaju, których zamawiający zamierza udzielić w terminie 12 

miesięcy następujących po pierwszej usłudze lub dostawie. Zamawiający zastrzega, że wartość 

rzeczywistych potrzeb może być znacznie mniejsza niż określona powyżej i w takim przypadku 

Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

znajduje się w załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz we 

wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ -> SIWZ jest dostępny na stronie internetowej 

Zamawiającego www.its.waw.pl.. 

II.1.5) 
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 

  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.40.00.00-2, 63.51.20.00-1, 63.51.60.00-9, 

66.51.20.00-2. 

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

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść 

wadium w wysokości 5 000,00 złotych. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku z 

następujących form: - pieniądzu; - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy 

oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; - 

gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez 



podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu 

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca 

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Instytut Transportu Samochodowego Bank BPH 

S.A 47 1060 0076 0000 3210 0014 2706 z dopiskiem: wadium - bilety lotnicze. Wadium należy 

wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za 

pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank 

prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi uznanie środków na koncie Zamawiającego przed 

upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. Wadium 

wniesione w innej formie niż w pieniądzu, należy złożyć w formie oryginału w kasie w siedzibie 

Instytutu w pokoju 128 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00. Oryginału 

dokumentu wadialnego nie należy dołączać do oferty. Do oferty należy dołączyć jedynie kopię 

dokumentu wadialnego. Dokumenty wadialne muszą być podpisane przez przedstawiciela 

Gwaranta. Podpis powinien umożliwiać identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub 

czytelny z podaniem imienia i nazwiska. Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe 

zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach 

określonych w art. 46 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych na każde pisemne żądanie 

zgłoszone przez Zamawiającego w okresie związania ofertą. Dokumenty wadialne muszą zawierać 

klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz Zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie. 

8.Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie 

wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych 

a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą - art. 24 ust 4 ustawy. Zamawiający dokona zwrotu 

wadium oraz ewentualnie zatrzyma wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo zamówień 

publicznych. 10.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi 

na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył 

dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, 

że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w 

art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako 

najkorzystniejszej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego 

zamówienia wadium może być wniesione przez Pełnomocnika. 

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 precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania wiedzy i doświadczenia 

Wykonawca wykaże, że wykonał/wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie - co najmniej dwa zamówienia obejmujące usługi odpowiadające swoim 

rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. polegające na rezerwacji, sprzedaży i 

dostarczaniu biletów lotniczych na pasażerskie zagraniczne i krajowe przewozy o 

wartości każdej minimum 150 000 złotych brutto. W przypadku zamówień, które są w 

trakcie realizacji, do dnia składania ofert winno być ono zrealizowane na kwotę minimum 

150 000 złotych brutto. Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie 

załączonego do oferty, oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w 

przedmiotowym postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych - propozycję stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, oraz wykazu 

wykonanych usług - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców 

oraz załączeniem dowodów, że te usługi zostały wykonane należycie. Dowodem, o 

którym mowa powyżej jest poświadczenie lub, w przypadku zamówień na dostawy lub 

usługi - oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym 

charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Jeżeli wymagane 

kwoty w dokumentach wyrażone będą w innej walucie niż PLN, Wykonawca dokona ich 

przeliczenia na PLN według średniego kursu NBP na dzień, w którym opublikowano 

ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o 

zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie opublikuje 

tabeli kursów walut, Wykonawca winien przyjąć kurs przeliczeniowy według ostatniej 



tabeli kursów NBP, opublikowanej przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełniania tych 

warunków prowadzona będzie na podstawie, załączonego do oferty, oświadczenia o 

spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o zakresie 

zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - propozycję oświadczenia 

stanowi załącznik nr 4 do SIWZ --> www.its.waw.pl 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. 

Ocena spełniania tego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonego do oferty, 

oświadczenia o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym 

postępowaniu o zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - 

propozycję stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, oraz opłaconej polisy, a w przypadku jej 

braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100 000,00 złotych. 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 

USTAWY 



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

22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o 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; 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 

jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

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; 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 

opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 



płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 

potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

III.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) 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków dotyczących udziału w przedmiotowym postępowaniu o 

zakresie zgodnym z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - propozycję stanowi 

załącznik nr 4 do SIWZ; - Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw osób 

składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych; - Dowód 

wniesienia wadium. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze należy w ofercie 

złożyć kopię dokumentu, a oryginał dostarczyć w miejscu składania ofert; - Ogólne warunki 

ubezpieczenia podróżnego obowiązujące u ubezpieczyciela z którym Wykonawca będzie 

współpracował przy zawieraniu umów ubezpieczenia. 



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 - 60 

 2 - wysokość upustu od ceny biletu - 30 

 3 - Wysokość składki ubezpieczeniowej za jeden dzień podróży na trasach krajowych lub 

europejskich - 5 

 4 - Wysokość składki ubezpieczeniowej za jeden dzień podróży na trasach pozaeuropejskich - 

5 

IV.2.2) 
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

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

zamówienia: www.its.waw.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut 

Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa. 

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

ofert: 02.12.2015 godzina 12:00, miejsce: Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80 

03-301 Warszawa pokój nr 114. 

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 
 


