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ZP/PN/19/15 
 

 
 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ): Część 

Instrukcja Dla Wykonawców ( IDW) Część 1 

Opis przedmiotu zamówienia ( OPZ ) Część 2 

Wzór Umowy (WU) Część 3 
 

  
dla przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia publicznego o wartości  

nie przekraczającej równowartości kwoty 207 000 euro pod nazwą: 
 

                                           
„Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych i kolejowych dla 

pracowników i zleceniobiorców Opery Wrocławskiej” 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
                                                                                

 
 

            ZATWIERDZIŁ 
 
           Karol Dutczak 

             Pełnomocnik Dyrektora Opery Wrocławskiej 
 

 
 
 
 
 
 

Wrocław, grudzień 2015r 
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I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO 

Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

Tel.(+48)(71) 370-88-50 

fax.(+48)(71) 370-88-52 

NIP: 896-000-55-26 

REGON: 000 278 942 

 

Adres do korespondencji: 

Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w dniu 14.12.2015r. 

 w Biuletynie Zamówień Publicznych; 

 na stronie internetowej Zamawiającego:www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 

 tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego- ul. Świdnicka 35 we Wrocławiu. 

 
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 
1..Uwzględniając charakter usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Zamawiający wszczyna 

postępowanie o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. art. 39 i następnych Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. 

poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349 ) zwanej dalej „ustawą Pzp” 

oraz aktów wykonawczych do cytowanej ustawy, a w sprawach nieuregulowanych ustawą, 

przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16, poz. 93 ze zm.).  

2. Ustawę Pzp wraz z aktami wykonawczymi oraz SIWZ wraz z załącznikami należy traktować, 

jako podstawę do sporządzenia oferty. 

 

     

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych 

(CPV):   

Główny przedmiot:   63512000-1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych  

Dodatkowy:            3510000-7 Usługi biur podróży i podobne 

                             60400000-2 usługi transportu lotniczego, 

 

Opis przedmiotu zamówienia.  

Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na 

zagraniczne i krajowe przewozy pasażerskie oraz biletów kolejowych na potrzeby Opery 

Wrocławskiej we Wrocławiu 
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Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia, będący 

Częścią 2 SIWZ oraz Wzór Umowy stanowiący Część 3 SIWZ. 

 

IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, UMOWA RAMOWA, AUKCJA 

      ELEKTRONICZNA 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

4. Zamawiający nie przewiduje zastosowania dynamicznego systemu zakupów. 

5. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 

6. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

 
V. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH 
 
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Wymagany termin wykonania zamówienia:  

 Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie przez 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub 

  do wyczerpania kwoty określonej w umowie, w zależności, co nastąpi pierwsze. 

2..Miejsce wykonania zamówienia: zgodnie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia.                         

 
VII. INFORMACJA DOTYCZĄCA POWIERZENIA ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.  

2. Jeżeli Wykonawca będzie powierzał część zamówienia podwykonawcom, wówczas zakres 

rzeczowy podzleconych prac należy wskazać w formularzu Oferty. Zlecenie części zamówienia 

podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej 

części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia 

i zaniedbania jego własnych pracowników. 

3. W przypadku braku takiego wskazania w ofercie, Zamawiający uzna, że wykonawca nie 

zamierza powierzyć żadnej części zamówienia podwykonawcom. 

 

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty. 

A. Warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane dokumenty Warunki udziału w 

postępowaniu: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:  

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności; 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  
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1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony 

jeżeli Wykonawca wykaże, że: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał należycie 2 

usługi ( realizowane sukcesywnie lub jednorazowo), z których każda polegała na rezerwacji, 

zakupie i dostarczaniu biletów na krajowe lub zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze, a 

wartość każdej z nich wynosiła co najmniej 80 000,00 zł brutto (całkowite wynagrodzenie 

Wykonawcy).  

W przypadku zamówień, które są w trakcie realizacji, do dnia składania ofert każde z nich winno 

być zrealizowane na kwotę minimum 40 tys. złotych brutto.  

Wykonawca musi potwierdzić ich należyte wykonanie, poprzez przedstawienie odpowiednich 

dokumentów wystawionych przez zamawiającego usługę lub odbiorcę usługi;  

 

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  

 

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej; 

Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.  

 

1.5  usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych świadczone 

przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia muszą spełniać zasady IATA 

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) w zakresie sprzedaży 

biletów lotniczych ( art.25 ust.1 pkt.2) Pzp).  

 

 B. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą złożyć oświadczenie potwierdzające 

spełnienie wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 – (Załącznik Nr 2 do IDW).  

W przypadku Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, 

przedmiotowe oświadczenie: w zakresie spełniania wymagań określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 

składa każdy odrębnie, natomiast w zakresie określonym w art. 22 ust.1 pkt 2, 3 i 4 – wszyscy 

łącznie.  

2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 

ustawy Pzp, Wykonawca musi złożyć:  

2.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

(Załącznik Nr 3 do IDW).  

2.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
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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 ofert.  

2.3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do 

tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp (wzór oświadczenia Załącznik 

Nr 4 do IDW) albo Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26 

ust. 2d ustawy Pzp  

2.4. Wykonawcy zagraniczni.  

2.4.1. Wykonawca zagraniczny (mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej) zamiast dokumentów wskazanych w pkt B 2.2. – składa dokument lub 

dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – 

wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,  

2.4.2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w pkt B 2.2. Wykonawca składa 

dokument zawierający oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju 

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

wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tego dokumentu.  

2.4.3. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego 

siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym 

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych 

informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 

 

3. W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy i 

doświadczenia, Wykonawca musi złożyć:  

3.1. Dokumenty, na podstawie których Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

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

tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zamówienia odpowiadające swoim rodzajem 

przedmiotowi zamówienia jak określony w IDW (Cz. II pkt 1.2) - Załącznik Nr 5 do IDW.  

Do powyższego wykazu Wykonawca musi dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia 

zostały wykonane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego / 

odbiorcę zamówienia.  

Dowodami, o których mowa powyżej są:  

3.1.1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;  
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3.1.2. w przypadku zamówień na usługi – oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia o 

którym mowa powyżej.  

3.2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na 

zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą 

brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia 

oświadczenia podmiotu o udostępnienie Wykonawcy swoich zasobów.  

W przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 

art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 

następujących dokumentów:  

a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – Załącznik Nr 3 do IDW;  

b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub 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 ofert. 

Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi 

zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Powyższe zobowiązanie winno wyrażać w 

sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie 

odpowiedniego zasobu – wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne 

okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia 

są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego 

obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (tj. 

wiedza i doświadczenie, potencjał osobowy), taki dokument powinien zawierać wyraźne 

nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia. Powyższe uczestnictwo 

może odbywać się w dowolnej, dozwolonej przez prawo postaci (jako podwykonawca, doradca, 

czy na innej podstawie).  
 

C. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane usługi odpowiadają 

określonym.wymogom.określonym.Zamawiającego.  

 

Oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem, certyfikatu przynależności 

IATA (Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) lub ważnego świadectwa 

akredytacji IATA uprawniającego do usługi w zakresie agencji sprzedaży pasażerskiej IATA, o 

którym mowa w ppkt 1.5 lit. A Części VIII IDW. 
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D. Oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia  

1. Dokumenty wymienione w punkcie B i C. 

2. Prawidłowo wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy z załącznikami– Wzór Formularza 

stanowi Załącznik Nr 1 do IDW.  

3. Oryginał pełnomocnictwa do złożenia oferty lub kopia pełnomocnictwa potwierdzona przez 

mocodawcę lub notariusza, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych  

dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do złożenia oferty 

upoważnia również do poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii wszystkich dokumentów 

składanych wraz z ofertą, chyba że z treści pełnomocnictwa wynika co innego.  

4. 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.  

W tym przypadku Wykonawcy występujący wspólnie muszą złożyć:  

4.1. pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie (stanowiące 

oświadczenie każdego z podmiotów) wystawione zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt. 7.14 i 7.15 

Części I IDW,  

4.2. każdy z uczestników wchodzący w skład podmiotu wspólnie ubiegającego się o udzielenie 

zamówienia musi załączyć dokumenty wymienione w pkt 1.1, lit. A, 2.1, 2.2 i 2.3 lit. B Części II 

IDW,  

4.3. wszystkie dokumenty Wykonawców mogących wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia 

muszą wchodzić w skład danej oferty i być złożone łącznie,  

4.4. jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie 

wybrana, taki Wykonawca będzie zobowiązany przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego do złożenia Zamawiającemu umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.  

 

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW 

1. Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 27 ust. 1 i 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub 

drogą elektroniczną (sekretariat@opera.wroclaw.pl). Wyżej wymienione dokumenty przesyłane 

drogą elektroniczną powinny mieć formę skanu dokumentu podpisanego przez osobę 

uprawnioną do reprezentacji (nie dotyczy to wyłącznie wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ). 

2. Zastrzeżona powyżej w pkt. 1 forma faksu lub drogi elektronicznej nie dotyczy ofert wraz z 

wymaganymi dokumentami oraz dokumentów, które będą podlegały ewentualnemu 

uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust 3 ustawy Pzp. Dokumenty, do których ewentualnego 

uzupełnienia będą wzywani Wykonawcy, podlegają złożeniu w formie określonej w § 7.1 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać 

zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w 

wyznaczonym terminie. Nie złożenie uzupełnianych dokumentów w wymaganej przepisami 
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powołanego rozporządzenia formie w wyznaczonym do tego terminie – skutkować będzie 

uznaniem przez Zamawiającego, iż nie doszło do ich terminowego złożenia. 

3. Jeżeli Zamawiający i Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej – niezwłocznie 

potwierdza fakt ich otrzymania. 

4. Wykonawcy zwracając się pisemnie do Zamawiającego kierują korespondencję na adres: 

Opera Wrocławska, 50-066 Wrocław, ul. Świdnicka 35 

     fax.(+48)(71) 370-88-52 

5. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument, oznaczone jest symbolem ZP/PN/19/15.  

Zamawiający zaleca, aby Wykonawcy powoływali się na ten symbol we wszystkich kontaktach 

z Zamawiającym. 

6.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie wszelkich wątpliwości 

związanych z SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na 

piśmie pod adres zamawiającego. Zapytania mogą być także składane faksem pod 

numer 071/370 88 52, lub drogą elektroniczną: sekretariat@opera.wroclaw.pl 

7.Zamawiający niezwłocznie lecz nie później niż na 2 dni przed wyznaczonym terminem składania 

   ofert, udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do zamawiającego nie później niż 

do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 

8.Treść odpowiedzi na pytania zostanie przekazana jednocześnie wszystkim wykonawcom, 

którym doręczono SIWZ, bez wskazania źródła zapytania oraz zostanie zamieszczona na 

stronie internetowej Zamawiającego. 

9.Jeżeli pytania do SIWZ wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu  o którym mowa w pkt. 7 

powyżej, lub dotyczy udzielonych odpowiedzi, Zamawiający może udzielić odpowiedzi na 

pytania lub pozostawić je bez rozpoznania. 

10.Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu zadawania pytań, o którym 

mowa powyżej. 

11.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert  

zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji  

Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację 

istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli zmiana treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzić będzie do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych, na stronie internetowej i w swojej siedzibie (art. 12 a ust. 3)  

12.W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi lub 

wprowadzonych zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma złożoną, jako późniejsze 

oświadczenie zamawiającego. 

13.Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu niezbędny okaże się dodatkowy czas na wprowadzenie 
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zmian w  ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym 

Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści 

na stronie internetowej. 

 

X. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI 

 
     Osobami uprawnioną przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są: 

    - w zakresie merytorycznym P. Aleksandra Kolarzowska, tel. 071/ 370-89-50 

    - w zakresie proceduralnym: P. Piotr Karek tel. 71/ 370 89 47  od poniedziałku do piątku w 

godz. 9:00 – 14:00. 

 

XI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

1.Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

2 Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.  

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z 

ofertą. Zamawiający co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, może 

zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony 

czas, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

4.Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje, że 

Wykonawca zostaje z tego tytułu wykluczony z prowadzonego postępowania na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

 
XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA I ZŁOŻENIA OFERTY 
 
1.Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na daną część zamówienia. 

2.Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3.Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona  w języku polskim, na maszynie do pisania, 

komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana (własnoręczny podpis) przez 

osobę upoważnioną do reprezentacji firmy na zewnątrz. 

4.We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie 

czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego, co najmniej oznaczenie nazwy firmy i 

siedziby. 

5..Jeśli  ofertę podpisuje pełnomocnik, wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo. 

6. W przypadku pełnomocnictwa - powinno być ono załączone do oferty w formie oryginału lub 

kopii poświadczonej notarialnie (odpis). 

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
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8.Oferta złożona przez wykonawcę musi zawierać oprócz dokumentów wymienionych 

w części VIII lit D) IDW, również: 

-  Pełnomocnictwo (o ile dotyczy); 

-  Formularz Ofertowy – wzór Załącznik nr 1 do IDW 

- dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu, oraz brak podstaw do wykluczenia z 

postępowania wymienione w rozdziale IX SIWZ. 

- dokument wykazujący zgodnie z art. 8 ust 3 ustawy Pzp, iż poszczególne 

utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 

przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później 

niż w terminie składania ofert zastrzegł że nie mogą być one udostępniane          

( o ile dotyczy) 

- jeżeli zajdą okoliczności o których mowa w Rozdziale XVI pkt 5 IDW; 

oświadczenie, czy oferta będzie powodowała powstanie obowiązku 

podatkowego po stronie Zamawiajacego, zgodnie z art. 91 ust 3a ustawy Pzp 

 

9.Załączone przez Wykonawcę do oferty oświadczenia muszą odpowiadać swoją treścią treści 

zaproponowanych przez Zamawiającego wzorów oświadczeń będących załącznikami do 

niniejszej SIWZ. 

10.Składane dokumenty muszą być załączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem, chyba że zapisy szczegółowe SIWZ stanowią inaczej, 

wskazując dla poszczególnych dokumentów formę oryginału, lub formę kopii poświadczonej 

notarialnie, lub formę samodzielnie pobranych wydruków. Kopie dokumentów opisane winny 

być „za zgodność z oryginałem”, oraz opatrzone własnoręcznym podpisem osoby upoważnionej 

do składania oświadczeń woli w jego imieniu, a w przypadku Wykonawców ubiegających się 

wspólnie o udzielenie zamówienia przez ustanowionego pełnomocnika. 

11.Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

12.Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez  

osobę podpisującą ofertę. 

13.Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony ofert zostały kolejno ponumerowane. 

14.Zaleca się złożenie oferty w formie uniemożliwiającej jej zdekompletowanie w 1 egz. 

15.Ofertę należy umieścić w kopercie, która powinna być nieprzezroczysta i zapieczętowana  w 

taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości, co do możliwości jej wcześniejszego 

otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. 

     Koperta powinna być opisana w następujący sposób: 

Oferta w postępowaniu na „Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów 
lotniczych  i kolejowych dla pracowników i zleceniobiorców Opery Wrocławskiej” 
 
 Nazwa i adres Zamawiającego: Opera Wrocławska 
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                                                    ul. Świdnicka 35  
                                                    50-066 Wrocław 

 
     UWAGA: nie otwierać przed dniem 22.12.2015r. godz.09.30 
 Nazwa i adres Wykonawcy: ………………………………………………….. 

16. Wykonawca może wprowadzić zmiany (poprawki, modyfikacje i uzupełnienia) do złożonej 

oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu 

zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 

17. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak  

składana oferta tj. odpowiednio oznakowanych z dopiskiem „ZMIANA” . 

18. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania 

poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian 

 i poprawek) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. 

19. Zgodnie z przepisem art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o zamówienie 

publiczne są jawne i polegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że 

nie mogą one być udostępnione. Wtedy też Wykonawca zgodnie a art. 8 ust. 3 

ustawy Pzp zobligowany jest do złożenia wraz z ofertą dokumentu wykazującego, 

iż poszczególne utajnione informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r. poz.211, z późn. zm.) 

rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, 

organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą co do 

których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.  

Uwaga: 

Wykonawca w szczególności nie może zastrzec informacji dotyczących cen, terminu wykonania 

zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (art. 86 ust. 4 ustawy). 

 
XIV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

1.Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej IDW, należy złożyć do dnia                

22.12.2015r. do godziny 09:00 w Sekretariacie Opery Wrocławskiej, pok. nr 552. 

2.Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona wykonawcy niezwłocznie bez otwierania. 

3.Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.12.2015r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego pok.             

Nr 547. 

4.W części jawnej, przy udziale osób zainteresowanych, nastąpi: 

   - podanie przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

Zamówienia 
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       -   zbadanie nienaruszalności ofert; 

       -  otwarcie ofert w kolejności ich złożenia; 

       -  ogłoszenie nazwy i adresu firmy, której oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej  

5. W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty zawierające oferty, których 

dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom . 

6. Koperty oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert 

zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury 

dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.  

7. Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Pzp Zamawiający prześle   

Wykonawcom, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.  

8. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy oferty składane w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z 

wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca zastrzegł nie później niż w terminie 

składania ofert, że nie mogą one być udostępniane. 

 

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 

1. Cena oferty ma uwzględnić całość kosztów związanych z realizacją pełnego zakresu 

zamówienia, uwzględniając wszystkie parametry i warunki wskazane w IDW, OPZ  jak 

również wszystkie zobowiązania wynikające z tekstu załączonego wzoru Umowy.  

2.  Na cenę oferty składają się: 

 1)  cena brutto biletów lotniczych ( krajowych i zagranicznych i kolejowych; 

 2) oferowane przez Wykonawcę pobierane opłaty transakcyjne brutto  

3. Opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę obejmuje rzeczywisty koszt realizacji 

zamówienia określony w OPZ, w szczególności: koszt rezerwacji i wystawienia biletu, dostawę 

biletu w cenie brutto, przypominania o zbliżających się terminach wykupu biletów, oferowanie 

wariantów połączeń, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych, koszty powtórzenia 

rezerwacji, zmiany rezerwacji, zwrotu biletu, wymiany biletu, reklamacji, odprawy oraz wszelkie 

inne koszty związane z należytym i zgodnym z SIWZ, wykonaniem przedmiotu zamówienia;  

4.  Cenę ofertową (brutto) należy obliczyć według następującego wzoru: 

 

C = L+ K 

            (wzór nr 1) 

Gdzie: 

L - cena brutto biletów lotniczych, 

K - cena brutto biletów kolejowych. 

4.1. Obliczenie L, tj. ceny brutto biletów lotniczych 

                            L = lL x (CL + TL )                                                           (wzór nr 2) 
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gdzie: 

lL = 134 szt.  – orientacyjna ilość biletów lotniczych (krajowych i zagranicznych),   

CL = 1947,00 zł – uśredniona cena brutto jednego biletu lotniczego na  cztery spośród 

wskazanych w OPZ tras na dzień sporządzania SIWZ ( tj. 10.12.2015r) przyjęta przez 

Zamawiającego w celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty najkorzystniejszej;  

TL – stała jednostkowa opłata transakcyjna brutto dla biletów lotniczych zaoferowana przez 

Wykonawcę. 

4.2 Obliczenie K,  tj. ceny brutto biletów kolejowych 

K = lK x (CK + TK )   

(wzór nr 3) 

gdzie: 

IK =  120 szt. – orientacyjna ilość biletów kolejowych (krajowych),  

CK= 204,73 zł – średnia cena brutto biletu kolejowego przyjęta przez Zamawiającego dla celów 

sporządzenia oferty; 

TK - stała jednostkowa opłata transakcyjna brutto dla biletów kolejowych zaoferowana przez 

Wykonawcę. 

5. W Formularzu oferty należy podać : cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) wyliczona według 

wzoru nr 1 wyrażoną w złotych polskich - zł (PLN), z zaokrągleniem do dwóch miejsc po 

przecinku,  

6. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy zgodnie z  przepisami 

Ustawy o podatku od towarów i usług.  

 

7. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania ceny ofertowej w kilku wariantach  lub 

alternatywach. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób oferta zostanie odrzucona. 

8. Opłaty transakcyjne TL, TK ,  określone przez Wykonawcę w Tabeli II. Formularza cenowego 

należy traktować, jako stałe i wiążące do zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. 

9.  Określone ilości poszczególnych rodzajów biletów maja wyłącznie charakter orientacyjny na 

potrzeby obliczenia cena i posłużenia się przy wyborze oferty najkorzystniejszej kryterium ceny 

jako kryterium obowiązkowym 

Podstawa płatności będą rzeczywiste ilości zakupionych biletów wg cen taryf przewoźników i 

faktycznie zrealizowane usługi pasażerskie, zgodnie z cenami opłat transakcyjnych TL, TK 

podanymi w Formularzu cenowym ( Załącznik nr 1a do SIWZ) – do wyczerpania kwoty umownej. 

10. Zaoferowane przez Wykonawców opłaty transakcyjne muszą mieć wartość większą od zera;  

11. Wykonawca poda wysokość opłat transakcyjnych za wystawienie jednego biletu lotniczego 

krajowego lub zagranicznego oraz biletu kolejowego. Podana opłata transakcyjna będzie taka 

sama zarówno za wystawienie biletu lotniczego krajowego jak i zagranicznego oraz będzie stała 

przez okres realizacji przedmiotu zamówienia;  

12. Wykonawcy, dokonując kalkulacji warunków cenowych swoich ofert są zobowiązani do 

przestrzegania zasad uczciwej konkurencji z zastrzeżeniem, iż cena oferty nie może być rażąco 
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niska w stosunku do przedmiotu zamówienia. Konsekwencją złożenia oferty z rażąco niską ceną 

jest jej odrzucenie – zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

13.Zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy 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 (rodzaj) towaru lub 

usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując 

ich wartość bez kwoty podatku.  

    W przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa powyżej, Wykonawca składa wraz z 

ofertą oświadczenie, czy oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po 

stronie Zamawiającego, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

 

XVI. INFORMACJA DOTYCZĄCA WALUT OBCYCH, W JAKICH MAJĄ BYĆ PROWADZONE 
ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ. 

 
Rozliczenia z wykonawcą prowadzone będą wyłącznie w walucie polskiej. 
 
XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 

WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ 
SPOSOBU OCENY OFERT: 

 
1.  Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które łącznie spełnią wszystkie wymienione poniżej 

przesłanki: 

1) zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego 

postępowania; 

     2) nie podlegają odrzuceniu; 

     3) oferują usługi zgodnie w wymogami zamawiającego. 

 

2. Opis kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia tych 

kryteriów oraz sposobu oceny ofert  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi 

kryteriami:  

- Cena oferty – 51 pkt (waga) wyliczona wg wzoru nr1 podanego w Części XVI IDW 

- Stała, jednostkowa opłata transakcyjna brutto biletu lotniczego krajowego lub 

   zagranicznego / Całkowita cena usługi sprzedaży jednego biletu  – 45 pkt  (waga);  

- Stała, jednostkowa opłata transakcyjna brutto biletu kolejowego– 4 pkt (waga)  
 
3. Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:  

3.1. Ocena ofert będzie dokonywana według następujących wzorów:  

3.1.1. Kryterium cena oferty:  
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Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 51 pkt (maksymalna 
liczba punktów kryterium): 

wartość punktowa A = 51 * Cmin/ Cn 
gdzie: 
Cmin – CENA OFERTOWA BRUTTO - najniższa wśród oferowanych 
Cn – CENA OFERTOWA BRUTTO badanej oferty  

 

3.1.2. Opłata transakcyjna brutto biletu lotniczego krajowego lub 

   Zagranicznego: 

 Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 45 pkt (maksymalna liczba 

punktów kryterium): 

wartość punktowa B= 45 * Bmin/ Bn 
gdzie: 
Bmin – Opłata transakcyjna brutto biletu lotniczego - najniższa wśród oferowanych 

Bn    –  Opłata transakcyjna brutto biletu lotniczego  badanej oferty; 

  
3.1.3. Opłata transakcyjna brutto biletu kolejowego: 

 Wartość punktowa w kryterium wyliczana będzie wg wzoru w skali do 4 pkt (maksymalna liczba 

punktów kryterium): 

wartość punktowa K= 4 * Bmin/ Bn 
gdzie: 
Kmin – Opłata transakcyjna brutto biletu kolejowego - najniższa wśród oferowanych 

Kn    –  Opłata transakcyjna brutto biletu kolejowego-  badanej oferty  

 

3.2. Przyjmuje się w zakresie każdego kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, że 1% wagi 

kryterium = 1 pkt.  

3.3. Punkty w każdym kryterium będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.  

3.4. Łączna ilość punktów dla badanej oferty będzie liczona wg następującego wzoru:  

S = A+B+K  

gdzie: S – łączna suma punktów badanej oferty.  

4. Wykonawca, który uzyska najwyższą ilość punktów i będzie spełniał wszystkie warunki 

określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawie Prawo zamówień 

publicznych zostanie wybrany do realizacji zamówienia. 

 

XVIII.  OCENA WYKONAWCÓW I OFERT  

1. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych 

przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub 

którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego 

oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich 

złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegać 

będzie odrzuceniu lub konieczne będzie unieważnienie postępowania.  

2. Złożone na wezwanie oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane zamówienia 
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wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin 

składania ofert.  

3. Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, 

wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy.  

4. Zapisy pkt 1.1 oraz 1.3 stosuje się odpowiednio do listy podmiotów należących do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art 24. ust 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacji o tym, iż 

Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.  

5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez 

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.  

6. Zamawiający poprawi w ofercie:  

1) oczywiste omyłki pisarskie,  

2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek,  

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,  

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.  

7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień, w 

tym złożenia dowodów dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu 

ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, jeżeli 

cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości 

zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami 

określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest 

niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert.  

8. Zamawiający powiadomi na piśmie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy 

złożyli oferty oraz zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy na stronie 

internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica 

ogłoszeń – parter). 

 

XIX. WARUNKI UMOWY 
 

Treść Wzoru Umowy zamieszczono w Części 3 SIWZ, który stanowi jej integralną część. 

Uwzględniając dyspozycje art. 144.ust.1 Pzp w umowie uwzględniono procedurę istotnych zmian 

treści umowy. 

 
XX. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 
1. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie 

wszystkich Wykonawców, którzy:  

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed 

upływem terminu składania ofert,  
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2) złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania 

ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

 

XXI.INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO 
 WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 
 

1..Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy powiadomi niezwłocznie o wyborze oferty 

najkorzystniejszej wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informacje o 

    tym na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie oraz na swojej stronie internetowej. 

2..Termin podpisania umowy nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o 

wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą 

elektroniczną, albo 10 dni - jeżeli zawiadomienie zostanie przesłane pisemnie  – z 

zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a), pkt 3 lit. a) ustawy Pzp, tj.: Zamawiający może 

zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa 

powyżej, jeżeli w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej 

oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy. 

3..Dotyczy Wykonawców prowadzących działalność w formie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością – w przypadku, gdy cena wybranej oferty przekracza dwukrotną wartość 

kapitału zakładowego spółki, Zamawiający, w celu potwierdzenia odpowiedniego umocowania 

do złożenia oferty, ma prawo żądać, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, uchwały wspólników lub umowy spółki – jeżeli umowa spółki stanowi inaczej tzn. 

wyłącza wymóg uchwały wspólników (zgodnie z art. 230 kodeksu spółek handlowych). 

4..Jeżeli została wybrana oferta wykonawców występujących wspólnie (konsorcjum, spółka  

cywilna), Zamawiający żąda złożenia, przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.  

5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, będzie uchylał się od 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, to na podstawie art. 94 ust 3 ustawy 

Pzp Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert bez 

przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 ustawy Pzp. 

 
XXII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
 
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

XXIII. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ 
 

1..Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego 

przepisów niniejszej ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy  

Pzp. 
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2..Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 

pkt 5 ustawy Pzp. 

3..Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

4..Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, odwołanie 

przysługuje wyłącznie wobec czynności tam określonych tj.: 

 opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

 wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

 odrzucenia oferty odwołującego. 

5..Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 

określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania.  

6..Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego  

certyfikatu.   

7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia  

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego 

terminu.  

8..Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 

zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej).  

9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo 

dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 

ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w pkt 8 powyżej, nie przysługuje 

odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp (pkt 4 powyżej). 

10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego  

stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane za pomocą faksu albo w 

terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane pisemnie. 

11.Odwołanie wobec opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w 

postępowaniu wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 

stronie internetowej. 
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12.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 11 i 12 powyżej wnosi się w terminie 5 

dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć 

wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 

13.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania 

ofert. 

14.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia orzeczenia przez Izbę. 

15.Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię 

odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zamieszcza ją również na stronie internetowej, na której jest 

zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając 

wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego. 

16.Wykonawca może zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od 

dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w 

uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia 

doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym 

podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a 

jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie. 

17.Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami 

postępowania odwoławczego, jeżeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte 

na korzyść jednej ze stron. 

  18.Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy 

nie później niż do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeżeli zgłaszający 

opozycję uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na 

korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie 

o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba może wydać na posiedzeniu niejawnym. Na 

postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga. 

19.Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z 

czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia 

sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do 

postępowania po stronie zamawiającego. 

20.Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt 16 i pkt 17 nie mogą następnie korzystać 

ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z 

wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy Pzp. 

21.Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje 

skarga do sądu. 
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22.Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania 

zamawiającego. 

  23.Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia 

orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi  w 

placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

  24.Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz 

zawierać oznaczenie zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich 

uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmianę 

orzeczenia w całości lub w części. 

 

XXIV WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO IDW 
 
1). Oferta                   Załącznik nr 1 

2). Oświadczenie wykonawcy z art. 22 ust. 1 pkt.1-4  ustawy Pzp                          Załącznik nr 2                 

3). Oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do          

    wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1  ustawy Pzp,                               Załącznik nr 3 

4). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub 

     oświadczenie o  braku przynależności do grupy kapitałowej                              Załącznik nr 4 

5) Wykaz wykonanych podobnych zamówień                                                        Załącznik nr 5 

 

Wrocław, dnia  14 grudnia 2015 r.  
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FORMULARZ OFERTOWY 
PRZETARG NIEOGRANICZONY 

Na zadanie pn.: 
 

Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych  i kolejowych dla 
pracowników i zleceniobiorców Opery Wrocławskiej 

 
działając w imieniu i na rzecz: 
 
Nazwa: .................................................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

     
Siedziba: ................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... ………..…… 

 
Nr telefonu/faksu: .................................................................................................................................................. 
 
Adres poczty elektronicznej: .................................................................................................................................. 
 
Numer NIP: .................................................... Numer  REGON: ………………....……………………..………………………………. 

 (nazwa  (firma)  dokładny  adres Wykonawcy/Wykonawców); w  przypadku  składania  oferty  przez  podmioty występujące wspólnie  – 
Konsorcjum podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich podmiotów składających wspólną ofertę), 

 

składamy niniejszą Ofertę, do oferty załączamy komplet dokumentów i oświadczeń: 

 potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu ; 

 potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania; 

 potwierdzających, że oferowane usługi spełniają wymagania Zamawiającego 

1/ Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:  

………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 

 (Wypełniają jedynie wykonawcy składający wspólną ofertę ‐ Konsorcjum) 

2/ Oświadczamy, że oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia publicznego na zasadach określonych 
w  OPZ,  IDW  Umowie  za  cenę  ofertową   ………………..  zł  brutto  (  słownie: ……………….) wyliczoną w  sposób 
opisany w Części …  IDW w Formularzu cenowym stanowiącym  Załącznik nr 1 do Oferty. 
3. Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty i składniki związane  
     z wykonaniem zamówienia. 
4. Oświadczam, że zapoznałem się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz 

wszystkimi jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz otrzymałem od 
zamawiającego niezbędne informacje do przygotowania oferty i realizacji zamówienia. 

5. Oświadczam, że składana oferta jest zgodna z wymogami określonymi przez zamawiającego. 
6. Oświadczam, iż  zapoznałem się ze Wzorem Umowy  i zobowiązuje się, w przypadku wyboru 

mojej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie 
wyznaczonym przez zamawiającego. 

7. Oświadczam, iż uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres wskazany w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

8. Oświadczam, że zamówienie w całości wykonam siłami własnymi / wykonanie poniższych 
części zamówienia zamierzam powierzyć podwykonawcom (niepotrzebne skreślić): 

 
1)  ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(Opis części zamówienia, nazwa podwykonawcy, wartość podzlecanego zamówienia) 
         
        ……………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………….. 

(Opis części zamówienia, nazwa podwykonawcy, wartość podzlecanego zamówienia) 
9.  Zastrzeżenie w sprawie tajemnicy przedsiębiorstwa  (jeśli dotyczy). 



 

 

 22

   Zastrzegam jednocześnie, iż informacje zawarte w załączniku nr ……. do oferty, stanowią 
tajemnicę przedsiębiorstwa ………………………………….. i nie powinny być udostępniane innym 
wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 8 ust 3 
ustawy Pzp wraz z ofertą składam dokument potwierdzający, że zastrzeżone 
informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. 

10. Jestem / nie jestem* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług;  
NIP:.................................. 

11. Oświadczam, że oferta będzie/ nie będzie powodowała powstania obowiązku podatkowego po 
stronie Zamawiającego, w rozumieniu zapisu z art. 91 ust. 3a ustawy Pzp. 

12. Oferta zawiera ......... ponumerowanych stron. 
 
 
 

.....................................................                         .............................................................................. 
         (miejscowość, data)                                          (imię i nazwisko oraz czytelny podpis osoby /osób 
                               uprawnionych do reprezentowania  wykonawcy) 
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                                                                         Załącznik Nr 1  
                                                                                              do Formularza ofertowego 

 
FORMULARZ CENOWY 

 
Zakup biletów lotniczych i kolejowych  
na trasach krajowych i zagranicznych  

        
       Tabela I. BILETY NA TRASACH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH  

L.P.  
Rodzaj biletów 

 
Sposób obliczenia ceny brutto 

Cena brutto 
(zł) 

1. 2. 3. 4. 
1. Bilety lotnicze      L = lL x (CL + TL ) 

    wg wzoru nr 2 Część XV pkt.4IDW  

 
 
L=…….…………….….zł 

2. Bilety kolejowe 
 

K = IK x (CK + TK) 
   wg wzoru nr 3 Cześć XV pkt.4.2 IDW 

 
K=..…..………….zł 

4. Łączna cena brutto obejmująca wszystkie rodzaje 
biletów C=(L + K) ( wzór nr 1) 

 
C=  ...…………….zł* 

 
 

*Wartość (zsumowane wartości w kolumnie nr  4)  należy przenieść odpowiednio do 
Formularza oferty  

Powyższa kwota (zsumowane wartości w kolumnie nr  4) obejmuje pełny zakres przedmiotu zamówienia 
objęty specyfikacją istotnych warunków zamówienia i obliczona została na podstawie następujących stałych 
opłat transakcyjnych, obowiązujących w całym okresie zawartej umowy: 
 
 
Tabela II. Opłaty transakcyjne 
 

 
L.P. 

Stała opłata transakcyjna 
za rezerwacje, wystawienie  

i dostarczenie biletu 

 
Wartość brutto 

opłaty transakcyjnej 
(zł) 

1. 2. 3. 
1. TL -  dla  biletu lotniczego        ……………………zł 
2 TK -  dla biletu kolejowego        ……………………zł 

             
 

 
 
 
 
 

……………………………                                   ……………………………………………… 
            (miejscowość, data)                                                                          (pieczęć i podpis osób 

                                                                                                                                   uprawnionych do podejmowania zobowiązań) 
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Załącznik nr 2 do IDW 
 
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
                                        OŚWIADCZENIE WYKONAWCY  
 
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 
poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. 
poz. 349) Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rezerwacja, 
sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych  i kolejowych dla pracowników i 
zleceniobiorców Opery Wrocławskiej” 
 
 
……………............................................................................................................................
...... 
  
.....................…................................................................................................................
...........  
(pełna nazwa Wykonawcy)  
 
spełnia warunki dotyczące:  
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania,  

2. posiadania wiedzy i doświadczenia,  

3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia,  

4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 

UWAGA: 
 
Jeśli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia 
lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wykonawca 
w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji 
zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.  
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                                                                                                                   Załącznik nr 3 do IDW 
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
 
                                        
 
                                     OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
 
o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 
1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232 oraz z 2015 r. poz. 349) 
 
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Rezerwacja, sprzedaż i 
sukcesywna dostawa biletów lotniczych  i kolejowych dla pracowników i zleceniobiorców Opery 
Wrocławskiej” 
 
 
oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.  
 
 
 
...................................., dnia ....................... 2015 r.  
 
 
............................................................. 
(podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum , Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum 
indywidualnie 
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                                                                                                                   Załącznik nr 4 do IDW 
(należy złożyć w formie oryginału)  
 
…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy) 
                                     
                                           OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 
                                             z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Rezerwacja, 
sprzedaż i sukcesywna dostawa biletów lotniczych  i kolejowych dla pracowników i 
zleceniobiorców Opery Wrocławskiej” oświadczam, że  
 
........................................................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(  wykonawca, NIP, REGON ) 
 
1) nie należy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.  o 

ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.)*, 
 
2) należy do grupy kapitałowej ……………..…………………………………………….    w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. 
zm.), do której należą ponadto*: 

 
a) …………………………………………………. 
 
b) ………………………………………………… 
 
c) ………………………………………………… 
 
 
......................................................                            ............................................... 
         (miejscowość, data)                               (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                     do reprezentacji Wykonawcy 
 
* niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
Uwaga:  
W przypadku Konsorcjum, Oświadczenie w formie oryginału składa każdy Partner Konsorcjum 
indywidualnie 
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Załącznik nr 5 do IDW 

 

…………………………………….……  
(nazwa i adres Wykonawcy)  
           

 
Wykaz usług 

Wykonanych/wykonywanych usług w okresie ostatnich  3 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie potwierdzający spełnienie warunku   zgodnie z IDW 

UWAGA: Do powyższego wykazu Wykonawca musi dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia zostały 
wykonane należycie. Dokumenty muszą być wystawione przez Zamawiającego / odbiorcę zamówienia. 

 
Wykaz wykonanych/wykonywanych  usług  w okresie ostatnich  3 lat przed dniem składania ofert a jeżeli okres 
prowadzonej działalności jest krótszy to w tym okresie potwierdzający spełnienie warunku  IDW 

 
Przedmiot usługi 

 
Nazwa zamawiającego 

Termin realizacji Wartość usługi brutto Doświadczenie 
 

 Rozpoczęcia Zakończenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

 
 
 
 

    Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

 
 

    Doświadczenie 
własne 
Wykonawcy**/ 
Wykonawca 
polega na 
wiedzy i 
doświadczeniu 
innych 
podmiotów *** 

**   niepotrzebne skreślić. 
*** na podstawie delegacji ustawowej określonej w art. 26 ust. 2b. do wykazu należy dołączyć w  szczególności pisemne zobowiązania 

innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów z zakresu wiedzy i doświadczenia na okres 
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – o ile, te inne podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia 

 
 

  ......................................................                                        ........................................................ 
         (miejscowość, data)                                                                (podpis i pieczęć osoby uprawnionej  
                                                                                                                                                do reprezentacji Wykonawcy 

 

 


