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I. OZNACZENIE ZAMAWIAJĄCEGO
Dane Zamawiającego i adres do korespondencji:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa
tel. +48 22 596 40 10
fax. +48 22 596 40 22
strona www: www.artmuseum.pl
e-mail: zamowienia.publiczne@artmuseum.pl
godziny urzędowania: 800 – 1600 (poniedziałek – piątek)
II. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: POSTĘPOWANIE NUMER
02/MSN/PN/2018 Wykonawcy zobowiązani są do powoływania się na wyżej podane oznaczenie we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym.
III. TRYB POSTĘPOWANIA
1.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na
podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.
1579 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą lub PZP. Przetarg jest prowadzony jak dla postępowania o
wartości niższej niż kwoty określone na podstawie art. 11 ust 8 ustawy.

2.

Do spraw nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy oraz ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121).

3.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie stawia żadnych wymogów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia w
zakresie:, utworzenia funduszu szkoleniowego, zwiększenia wpłat pracodawcy na rzecz funduszu
szkoleniowego.

5.

Zamawiający nie przewiduje unieważnienia postępowania w zw. z art. 93 ust. 1a ustawy.

6.

Zamawiający nie dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających.

7.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA).

8.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczki.

9.

Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Wykonawca jest
zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, który zostanie powierzony podwykonawcy
oraz firmy podwykonawcy. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek wskazać w Formularzu
ofertowym stanowiącym załącznik 1 do SIWZ czy powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom i
w jakim zakresie, z zastrzeżeniem, że brak wskazania zakresu będzie równoważne z samodzielnym
wykonaniem zamówienia przez Wykonawcę.

10. Jezeli wykonawca zamierza dokonac zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem, na
ktorego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunkow udziału w
postępowaniu na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy PZP., wykonawca jest obowiązany wykazac
zamawiającemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktore zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamowienia.
11. Na podstawie Art. 24aa. PZP Zamawiający dopuszcza, aby najpierw dokonac oceny ofert, a następnie
zbadac, czy wykonawca, ktorego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega
wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
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IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

a.
rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze wraz z
ubezpieczeniem w podróży na rzecz Zamawiającego, oraz rezerwację, zakup i dostarczenie biletów
kolejowych (na terenie Unii Europejskiej).
b.
rezerwacji i opłacenia pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych o standardzie
odpowiadającym hotelowi trzygwiazdkowemu lub lepszym na terenie Polski i za granicą.
2.

Rezerwacja i zakup biletów na przewozy lotnicze za granicą będą dotyczyły następujących krajów lub
kontynentów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja (Turcja/Izrael/Japonia).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu biletów do dowolnego kraju świata, przy czym
szacowana ilość biletów do krajów, kontynentów niewymienionych powyżej nie przekroczy w ujęciu
wartościowym 10 % wszystkich zakupionych biletów. Ponadto w zakresie przedmiotu zamówienia jest
również rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów kolejowych (na terenie Unii Europejskiej).

3.

Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem rezerwacji przedkładać drogą e-mail na adres osoby
zamawiającej w imieniu Zamawiającego, co najmniej trzy warianty alternatywnych połączeń lotniczych
na wybranym kierunku i wybranym terminie, wraz z cenami biletów (chyba, że w danym przypadku na
rynku dostępnych jest mniej ofert). Cena biletu na pasażerski przewóz lotniczy musi być ceną
obowiązującą u przewoźnika lotniczego w dniu zakupu biletu. Decyzja o wyborze połączenia należy do
Zamawiającego i pod rygorem nieważności jest potwierdzana na druku zamówienia stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy. Zamówienie musi być podpisane przez osobę zamawiającą oraz
potwierdzone przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum. Skan
podpisanego druku wysyłany jest do wykonawcy droga email. Wykonawca nie będzie mógł dochodzić
zapłaty wynagrodzenia czy też kosztów zakupu biletów lub rezerwacji miejsc hotelowych, w przypadku
realizacji zlecenia niezawierającego akceptacji osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego. Wskazany w ofercie upust musi zostać naliczony od ceny obowiązującej w dniu zakupu
wybranego przez Zamawiającego biletu.

4.

Rezerwacje noclegów i miejsc hotelowych za granicą będą dotyczyły głównie następujących krajów lub
kontynentów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja (Turcja/Izrael/Japonia).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezerwacji noclegów i miejsc hotelowych w dowolnym kraju
świata, przy czym szacowana ilość rezerwacji noclegów i miejsc hotelowych do krajów, kontynentów
niewymienionych powyżej, nie przekroczy w ujęciu wartościowym 10 % wszystkich rezerwacji.

5.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać Zamawiającemu, co najmniej trzy oferty o
najniższej cenie (chyba, że w danym przypadku na rynku dostępnych jest mniej ofert), w hotelach i
miejscach noclegowych o standardzie hoteli trzygwiazdkowych, znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta, którego zlecenie dotyczy. Ostateczna decyzja o wyborze połączenia należy
do Zamawiającego i pod rygorem nieważności jest potwierdzana na druku zamówienia stanowiącym
załącznik nr 4 do umowy. Zamówienie musi być podpisane przez osobę zamawiającą oraz
potwierdzone przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum. Skan
podpisanego druku wysyłany jest do wykonawcy droga email lub fax. Wykonawca nie będzie mógł
dochodzić zapłaty wynagrodzenia czy też kosztów zakupu biletów lub rezerwacji miejsc hotelowych, w
przypadku realizacji zlecenia niezawierającego akceptacji osoby uprawnionej do zaciągania
zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Wskazany w ofercie upust musi zostać naliczony od ceny
obowiązującej w dniu zakupu wybranego przez Zamawiającego biletu.

6.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczać bilety oraz potwierdzenia rezerwacji wg wskazań
Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed terminem planowanej podróży, której
dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów – bilety powinny zostać wysłane przez wykonawcę na adres
wskazany przez osobę zamawiająca ze strony wykonawcy oraz obowiązkowo do wiadomości
zamawiającego na adres e-mail: sekretariat@artmuseum.pl i dagmara.rykalska@artmuseum.pl).
Potwierdzenia rezerwacji należy wysłać do osoby wskazanej w druku zamówienia (załącznik nr 4 do
umowy) jako „Wnioskodawca” oraz jego kopię lub skan na adres e-mail wskazany w umowie.;

7.

W szczególnych przypadkach, kiedy to pracownik Zamawiającego będzie musiał zorganizować pilny
wyjazd, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy biletów lub potwierdzenia rezerwacji pokoi
hotelowych do siedziby Zamawiającego jeszcze tego samego dnia co wysłane Zamówienie najpóźniej do
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godziny 18.00. Czas w jakim Zamawiający ma najpóźniej wysłać Zamówienie, aby jeszcze tego samego
dnia otrzymać bilet lub potwierdzenie rezerwacji hotelu jest jednym z kryteriów oceny ofert.
8.

Wykonawca zobowiązany jest przypomnieć o terminach wykupu biletów przy wcześniejszych
rezerwacjach;

9.

Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na życzenie Zamawiającego dodatkowych ubezpieczeń dla
poszczególnych osób i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, poza ubezpieczeniem w
podróży określonym powyżej.
Powyższe postanowienia mają zastosowanie zarówno do zleceń na rezerwację biletów oraz miejsc
hotelowych w Polsce i zagranicą.

10. Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
63512000 – 1 Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych.
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie będzie wykonywane sukcesywnie w terminie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2018
roku.
VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIĆ WYKONAWCY
1.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1)

nie podlegają wykluczeniu ze względu na okoliczności określone w art. 24 ust. 1 PZP;

2)

Zamawiający nie stawia żadnych warunków udziału w postępowaniu dotyczących;
a) kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej działalnosci zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisow.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
c) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

2.
3.

Wykonawca musi spełniac warunki (jesli zostały okreslone) Zamawiającego w niniejszym SIWZ i
wymagania wynikające z przepisow ustawy. Niespełnienie warunkow i wymagan powoduje
wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o prace zgodnie z przepisem art. 29 ust.4 PZP:
3.1.Zamawiający wymaga, aby osoba uczestnicząca w realizacji zamówienia poprzez świadczenie usług
dotyczących obsługi zamówienia (czynności administracyjne/logistyczne) na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm.) była zatrudniona w zakresie prac wykonywanych na
rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. (Zamawiający dopuszcza by jeśli z przyczyn
administracyjnych u wykonawcy realizacja zamówienia odbywała się przez więcej niż jedną osobę
traktować wszystkie poniższe zapisy w tym zakresie w odniesieniu do więcej niż jednej osoby z
pełną konsekwencją przyjęcia takiego rozwiązania.)
3.2. Wykonawca musi zatrudniać osobę wykonującą czynności na podstawie umowy o pracę, a w
przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę. Wykonawca
zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby wykonującej
ww. czynności.
3.3. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności.
Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a) ządania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
b) ządania wyjasnien w przypadku wątpliwosci w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogow.
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3.4. Najpóźniej w 7 dniu od podpisania umowy, a także w ciągu 3 dni od wezwania zgłoszonego w
trakcie trwania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (o ile jest już znany) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób
wykonujących czynności, o których mowa w ust. 3.1. Oświadczenie to powinno zawierać w
szczególności: określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wykaz tych
osób wraz z podpisami oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy. Formularz Oświadczenia jest załącznikiem nr 5 do ogólnych
warunków umowy.
3.5. Najpóźniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca poinformuje pracowników o zasadach
zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamówienia i uzyska od nich podpis
potwierdzający przyjęcie tejże informacji do wiadomości na wykazie osób wymienionym w ust. 3.4.
3.6 Wykonawca jest zobowiązany na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, a jeżeli
strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawić do wglądu Zamawiającemu:
a) poswiadczoną za zgodnosc z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
umowy/umów o pracę osob wykonujących w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres
obowiązkow, jezeli został sporządzony). Kopia umowy/umow powinna zostac zanonimizowana w
sposob zapewniający ochronę danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci1 bez imion, nazwisk, adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar
etatu powinny byc mozliwe do zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie
umow o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
c) poswiadczoną za zgodnosc z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń,
zanonimizowaną w sposob zapewniający ochronę danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
3.7 Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności zamawiający przewiduje sankcję
w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych o których mowa w Ogólnych
warunkach umowy. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie
żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako
niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3.1 czynności.
3.8 W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową
Inspekcję Pracy.
4. Postanowienia, dotyczące dokumentowania realizacji zamówienia przy udziale osób zatrudnionych na
podstawie umowy o pracę oraz sankcje za nieprzestrzeganie ww. warunków realizacji zamówienia zostały
opisane w Ogólnych warunkach umowy.
VII. DOKUMENTY WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
SPOSÓB ICH SPORZĄDZENIA
1.

W celu złożenia kompletnej oferty należy przedłożyć:
1.1. wypełniony formularz oferty sporządzony według szablonu zawartego w załączniku nr 1 do
SIWZ wraz z wymaganymi załącznikami;
1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w przypadku, gdy ofertę składa pełnomocnik;

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
1
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(W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów
przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do
oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie).
2.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, należy do oferty przedłożyć:

2.1 Oświadczenie o niezachodzeniu przesłanek wykluczenia (według szablonu stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ);
2.2 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej. (według szablonu stanowiącego załącznik nr 4 do
SIWZ)2
3.

W przypadku wspolnego ubiegania się o zamowienie przez wykonawcow oswiadczenia o ktorym mowa
w rozdz. VII. ust. 2 niniejszego SIWZ składa kazdy z wykonawcow wspolnie ubiegających się o
zamowienie. Oswiadczenie te ma potwierdzac, brak podstaw do wykluczenia.

4.

Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia
podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w
postępowaniu składa oświadczenia o którym mowa w rozdz. VII. ust. 2 niniejszego SIWZ.

5.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa
w art. 86 ust. 5 PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności
do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

6.

Wszystkie dokumenty wymienione w rozdziale VII muszą być przedstawione w formie oryginałów
przez osoby uprawnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawców.

7.

Wykonawcy ubiegający się na podstawie art. 23 PZP wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum,
spółka cywilna) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia Umowy w sprawie zamówienia publicznego.

8.

Uwaga! Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

VIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
1.

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złozenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert złozonych przez danego Wykonawcę.

2.

Tresc złozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ

3.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4.

Oferta winna zawierać wypełniony formularz oferty (według szablonu stanowiącego załącznik nr 1 do
SIWZ) oraz oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ (właściwe dla danego
Wykonawcy).

5.

Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił szablony w niniejszej SIWZ, winny
być sporządzone co do treści zgodnie z tymi szablonami.

6.

Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do
pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną
czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

7.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną całość winny być podpisane
lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski)
powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą
uwzględniane.

8.

Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji

2

Wykonawca który w momencie składania oferty jest świadomy ze nie należy do grupy kapitałowej, może złożyć
oświadczenie wraz z ofertą. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w
toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia
po stronie wykonawcy.
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opisanej w pkt. 9. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.
9.

W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu
przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca
winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym
opakowaniu, ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić
tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje
dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych
w ofercie.

10. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez
uszkodzenia tego opakowania. Na opakowaniu powinien znajdować się napis:
Oferta na: „REZERWACJĘ, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE
PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (NA TERENIE EUROPY) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W
PODRÓŻY ORAZ REZERWACJA NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W 2018R”,
POSTĘPOWANIE NR: 02/MSN/PN/2018
Nie otwierać przed 25/01/2018 r. godzina 16:15
11. Wymagania określone w pkt. 8 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych
wymagań będą obciążały Wykonawcę.
12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej przez
siebie oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie, pod rygorem nieważności, przed
upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak jak
oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA”.
13. Postepowanie jest prowadzone w języku polskim. Wszelkie pisma do Zamawiającego oraz oferta w tym
wszystkie dokumenty, oświadczenia, maja być złożone w języku polskim (dokumenty składane w
języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski)
14. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złozeniem oferty.
IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.

Oferty winny być złożone w terminie do 25/01/2018, do godziny 16:00 w siedzibie Zamawiającego
w Warszawie: Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Panska 3, 00-124 Warszawa, na recepcji,
(parter).

2.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty
do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

3.

Otwarcie ofert jest jawne.

4.

Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

5.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie http://www.artmuseum.pl
informacje dotyczące:
a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyc na sfinansowanie zamowienia;
b) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy złozyli oferty w terminie;
c) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow płatnosci zawartych w
ofertach.

X. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH SIWZ ORAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
1.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i
odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania na minimum 2 dni przed upływem terminu

Znak postępowania: 01/MSN/PN/2018

str. 6

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

składania ofert oraz opublikuje treść pytań na stronie internetowej, na której została zamieszczona
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
– pod warunkiem, że pytanie/a wpłyną do Zamawiającego zgodnie z terminami wskazanymi w treści
art. 38 ustawy tzn.: nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu
składania ofert.
Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wpłynął po upływie
terminu składania wniosku, o ktorym mowa powyzej lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiający
moze udzielic wyjasnien albo pozostawic wniosek bez rozpoznania. Przedłuzenie terminu składania
ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o ktorym mowa powyzej.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moze w kazdym czasie, przed upływem terminu składania
ofert, zmienic tresc SIWZ. Dokonaną w ten sposob zmianę Zamawiający przekaze niezwłocznie
wszystkim Wykonawcom, ktorym przekazano SIWZ lub o ktorych Zamawiający ma wiedzę, ze są
Wykonawcami oraz zamiesci powyzsze informacje na stronie internetowej, na kto rej jest ona
zamieszczona www.artmuseum.pl.
Jezeli zmiana tresci SIWZ prowadzic będzie do zmiany tresci ogłoszenia o zamowieniu, Zamawiający
przekaze Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o
niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, a informację o zmianach ogłoszenia
zamiesci w swojej siedzibie oraz na stronie www.artmuseum.pl.
Jezeli w wyniku zmiany tresci SIWZ nieprowadzącej do zmiany tresci ogłoszenia o zamowieniu
niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuzy termin
składania ofert o ten czas i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazał SIWZ oraz zamiesci o
tym informacje na stronie www.artmuseum.pl.
W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do
wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli zmiana jest istotna, tj., gdy dotyczy w szczególności określenia
przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w
postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania.
Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia treści
SIWZ.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem
terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Zmiana może wynikać z pytań zadanych przez
Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego.
W postępowaniu oświadczenia, zawiadomienia, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują
pisemnie, faksem lub pocztą elektroniczną. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego
Wykonawca winien posługiwac się numerem sprawy: Znak postępowania: 02/MSN/PN/2018
Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
p. Michał Krzyżanek - dane kontaktowe do Zamawiającego wskazane są w rozdziale I SIWZ (adres,
e-mail, nr faksu).
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, zawiadomienia lub informacje faksem,
lub drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania
ofert.
XII. WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU OTWARCIA OFERT
Oferty zostaną otwarte 25/01/2018 r., o godzinie 16:15 w siedzibie Zamawiającego w Warszawie:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa, (parter)
XIII. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT
1.

Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w rozdziale XII. Otwarcie ofert jest jawne.

2.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
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zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.
3.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert zgodnie z art. 87 PZP. Niedopuszczalne jest
prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji, dotyczącej złożonej oferty oraz (z
zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 PZP) dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

XIV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający poprawi w ofercie:

2.
3.
4.

a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty za Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia,
nie powodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę,
którego oferta została poprawiona.
Zamawiający odrzuci ofertę, zgodnie z zasadami określonymi w art. 89 ust. 1 PZP.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą wg.
kryteriów oceny ofert wskazanych w rozdziale XVI.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy
ubiegali się o udzielenie zamówienia, również zamieści je na stronie internetowej oraz w miejscu
publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

XV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
1.

Zamawiający, dla potrzeb sporządzenia i porównania ofert, przyjął, że w czasie trwania umowy zakupi
70 szt. biletów lotniczych krajowych i zagranicznych oraz 90 szt. biletów kolejowych za łączną kwotę
140 000 zł brutto. Cena zbiorcza za bilety przyjęta przez Zamawiającego jest jedynie wartością
szacunkową. Zamawiający będzie kupował bilety po aktualnych cenach. Oferta cenowa Wykonawcy
dotycząca biletów lotniczych krajowych zostanie obliczona przez odjęcie od ceny wyjściowej biletu
upustu udzielonego przez Wykonawcę dla Zamawiającego i dodanie do ceny wyjściowej opłaty
transakcyjnej, która obejmuje wszystkie dodatkowe opłaty oraz marżę Wykonawcy.
112.000 zł – (112.000,00 x upust w %) + (70 x opłata transakcyjna) = oferta biletów lotniczych (O1a)
28.000 zł – (28.000,00 x upust w %) + (90 x opłata transakcyjna) = oferta biletów kolejowych (O1b)

2.

Zamawiający, dla potrzeb sporządzenia i porównania ofert, przyjął, że w czasie trwania umowy dokona
60 rezerwacji pokojów hotelowych o standardzie trzygwiazdkowym za łączną kwotę 68 000 zł brutto.
Ceny zbiorcze za noclegi przyjęte przez Zamawiając ego są jedynie wartością szacunkową. Zamawiający
będzie kupował rezerwacje noclegów po aktualnych cenach. Oferta cenowa Wykonawcy dotycząca
rezerwacji noclegów zostanie obliczona przez odjęcie od ceny wyjściowej rezerwacji pokoju upustu
udzielonego przez Wykonawcę dla Zamawiającego i dodanie do ceny wyjściowej opłaty transakcyjnej,
która obejmuje wszystkie dodatkowe opłaty oraz marżę Wykonawcy.
68 000 zł – (68 000 zł x upust w %) + (60 x opłata transakcyjna) = oferta dotycząca noclegów (O2)

3.
4.

5.

6.

Wykonawca poda w Formularzu Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ, cenę za
wykonanie zamówienia wyliczoną zgodnie ze wzorem:
O1a+ O1b + O2 = Oferta cenowa Wykonawcy
Podana cena (z uwzględnieniem upustu i opłaty transakcyjnej) musi obejmować wszystkie koszty
realizacji zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena
musi uwzględniać również koszty dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego w terminie nie
dłuższym niż 24h od chwili złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach także tego samego
dnia w którym złożono zamówienie. Cena musi być podana w złotych polskich.
Zamawiający informuje, że podane kwoty zakupu biletów lotniczych i kolejowych oraz rezerwacji
pokojów hotelowych są kwotami szacunkowymi, służącymi porównaniu ofert. Zamawiający informuje,
w 2018r planuje redukować koszty wyjazdów w związku z czym rzeczywista wartość umowy może być
niższa nawet o 50%.
Cena stanowi jedno z kryteriów podlegających ocenie przez Zamawiającego.
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XVI. KRYTERIA OCENY OFERT
1.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów
w kryteriach:
1.„Łączna cena ofertowa brutto” – C;
2 „Aspekt społeczny” - S
3 „Wielkość kary” - K
4 Czas dostarczenia - T

2.

Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:
Kryterium

Waga
[%]

Liczba
punktów

Sposób oceny wg wzoru (lub skali)

Łączna cena
ofertowa
brutto

60%

60

C = (Cena najtańszej oferty x 60pkt) / Cena badanej oferty

Aspekt
społeczny

10%

10

Wielkość
kary

15%

15

Czas
dostarczenia

15%

15

100%

100

RAZEM

3.

Zamawiający przyzna 10 punktów ofercie, w której Wykonawca
zaoferuje wykonywanie przedmiotu zamówienia zatrudniając
do jej wykonania minimum jedną osobę z grupy wymienionej w
ust. 5
Oferta Wykonawcy, który nie zaoferuje takiej osoby uzyska w
tym kryterium 0 punktów.
Wykonawca, który nie zaoferuje wyższej kary w §6 ust 3
umowy otrzyma – 0 punktów.
Wykonawca może zaoferować wyższą karę nakładaną na niego,
co będzie punktowane następująco:
2,1 krotność – 1 punkt
2,2 krotność – 2 punkty
2,3 krotność – 3 punkty
…
3 krotność – 10 punktów
….
3,5 krotność (i więcej) – 15 punktów
Zamawiający przyzna punkty
Korzystając ze wzoru:
T=T1*15 pkt / Tb
Gdzie:
T- liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas dostarczenia
biletów do siedziby”
T1 – najszybszy „czas dostarczenia” zgłoszony w postępowaniu
Tb – „czas dostarczenia” badanej oferty.
────────────────────

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:
L=C+S+K+T
gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,
S – punkty uzyskane w kryterium „Aspekt społeczny”,
K – punkty uzyskane w kryterium „Wielkość kary”,
T – punkty uzyskane w kryterium „Czas dostarczenia”.
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4.

Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej
ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego
w tabeli powyżej.

5.

Znaczenie kryterium i sposób przyznawania punktów w kryterium „Aspekt społeczny”:
5.1 Zamawiający realizując aspekt społeczny postępowań o udzielenie zamówień publicznych przyzna
10 punktów Wykonawcy, który zaoferuje wykonywanie przedmiotu zamówienia zatrudniając do jej
wykonania co najmniej jedną osobę z jednej z poniższych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osob niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych;
4) innych osob niz okreslone w pkt 1, 2 lub 3, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we
własciwych przepisach panstw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
5.2 Wykonawca, który nie zaoferuje wykonania przedmiotu z udziałem osoby z jednej z powyższych
grup otrzyma w tym kryterium 0 punktów. 0 punktów otrzyma również oferta Wykonawcy, który nie
wskaże w sposób czytelny swojej decyzji w tym zakresie na formularzu oferty.

6.

Znaczenie kryterium i sposób przyznawania punktów w kryterium „Wielkość kary”:
6.1 Zamawiający w §6 ust 3 ogólnych warunków umowy narzuca: „W przypadku, gdy Wykonawca nie
dostarczy zamówionego biletu lub potwierdzenia rezerwacji pokoju hotelowego we wskazanym przez
Zamawiającego na druku zamówienia terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary
umownej w wysokości 2-krotności ceny nie dostarczonego biletu lub rezerwowanej usługi
noclegowej.” Wykonawca może zaoferować wyższą karę nakładaną na niego, co będzie
punktowane następująco:
2,1 krotność – 1 punkt
2,2 krotność – 2 punkty
2,3 krotność – 3 punkty
…
3 krotność – 10 punktów
….
3,5 krotność (i więcej) – 15 punktów
6.2 Wykonawca, który nie zaoferuje wyższej kary otrzyma – 0 punktów

7.

Znaczenie kryterium i sposób przyznawania punktów w kryterium „Czas dostarczenia”:
7.1 Zamawiający w §4 ust 5.1 ogólnych warunków zobowiązuje Wykonawcę do dostarczania biletów
lub potwierdzeń rezerwacji pokoi hotelowych do siedziby Zamawiającego tego samego dnia, w którym
otrzyma potwierdzone Zamówienie.
Czas w jakim ma to zostać wykonane jest przedmiotem oceny ofert i nazywane jest dalej „czasem
dostarczenia” i jest przedmiotem oceny oferty
7.2 Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy „czas dostarczenia” otrzyma najwyższą liczbę punktów.
7.3 Wykonawca winien jest napisać w ofercie w jakim czasie jest w stanie dostarczyć bilety lub
potwierdzenie rezerwacji pokoju hotelowego do siedziby Zamawiającego w tym samym dniu w którym
otrzyma potwierdzone Zamówienie. Bilety winny być dostarczone najpóźniej do godziny 18.00.
Wykonawca winien podać czas w 30 minutowych interwałach, tzn. 30, 60, 90, 120 minut, itd. aż do 420
minut). Niepodanie „czasu dostarczenia” będzie skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z
SIWZ
7.4 Zamawiający przyzna punkty korzystając ze wzoru:
T=T1*15 pkt / Tb
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gdzie:
T- liczba punktów otrzymana w kryterium „Czas dostarczenia biletów do siedziby”
T1 – najszybszy czas dostarczenia zgłoszony w postępowaniu
Tb – czas dostarczenia badanej oferty.
7.5 Wykonawca, który:
- nie określi czasu dostawy w ofercie, lub
- oświadczy, że nie jest w stanie tego samego dnia dostarczyć biletów i rezerwacji
- poda czas dłuższy niż 420 minut (7 godzin)
otrzyma w tym kryterium 0 punktów.
8.

Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

9.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim
wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza
w oparciu o podane kryteria wyboru.

10. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans punktowy, Zamawiający zastosuje art. 91 ust. 4 lub 5 lub 5a ustawy).
11. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.
12. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego
Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym
wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
XVII. WARUNKI PŁATNOŚCI
1.

Podpisany protokół odbioru przez obie Strony stanowi podstawę do wystawienia faktury
VAT/rachunku przez Wykonawcę.

2.

Zamawiający zapłaci kwotę faktury VAT/rachunku w ciągu 28 dni od otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury VAT/rachunku.

3.

Szczegóły dotyczące warunków płatności zawarte są w Załączniku nr 3 do SIWZ – Ogólne warunki
umowy.

XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
1.

W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum – Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda
złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

2.

Umowa regulująca współpracę Wykonawców składających wspólnie ofertę powinna określać m.in.:
a) podmioty składające ofertę;
b) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa;
c) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw;
d) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, aby czas trwania umowy był nie krótszy niż okres
realizacji zamówienia).

3.

Umowa nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym.

4.

W przypadku złożenia oferty wspólnej, do umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Zamawiający
wprowadzi zapis o odpowiedzialności solidarnej podmiotów składających ofertę wspólną.

5.

Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadac ze sobą dokumenty
potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikac
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z dokumentow załączonych do oferty.
6.

Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

7.

Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

8.

W przypadku, gdy Wykonawca, ktorego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od
zawarcia umowy, Zamawiający będzie mogł wybrac ofertę najkorzystniejszą sposrod pozostałych ofert,
bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki, o ktorych mowa w
art. 93 ust. 1 PZP.

9.

W terminie do 7 dni od wyboru - Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu
polisę OC z tytułu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie wykonywania działalnosci w zakresie objętym
Umową. Suma gwarancyjna w odniesieniu do jednego zdarzenia wynosi co najmniej 500.000 PLN
(słownie: pięcset tysięcy złotych). Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej polisy OC
na kwotę nie nizszą niz okreslona w niniejszym ustępie w całym okresie trwania Umowy.
Nieprzedstawienie Zamawiającemu polisy OC będzie skutkowało odstąpieniem przez wykonawcę od
podpisania umowy ze wszystkimi tego konsekwencjami.

XIX. WALUTY OBCE, AUKCJA ELEKTRONICZNA, ZWROT KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.

Zamawiający nie akceptuje ofert w walucie innej niż polski złoty.

2.

Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.

3.

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCEJ NA PODSTAWIE ART. 180 USTAWY
1.

Każdemu 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 PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI PZP jak dla postępowań
poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

2.

Srodki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamowieniu oraz SIWZ przysługują rowniez organizacjom
wpisanym na listę, o ktorej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

XXI. WADIUM
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium w niniejszym postepowaniu.
XXII. WNIESIENIE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Wykonawca nie jest zobowiązany do wniesienia zabezpieczenia umowy w niniejszym postępowaniu.
XXIII. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.
Integralna cześć niniejszego SIWZ stanowią:
Załącznik nr 1 – Formularz oferty
Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wykluczeniu
Załącznik nr 3 – Ogólne warunki umowy
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
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Załącznik nr 1 do siwz: Formularz oferty
(załącznik nr 3 do Umowy nr ……………… z dn…….)

OFERTA
(pieczęć Wykonawcy)
W odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu publicznym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na:

REZERWACJĘ, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY
LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (NA TERENIE EUROPY) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY
ORAZ REZERWACJA NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI
NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE W 2018R
02/MSN/PN/2018
MY, NIŻEJ PODPISANI
Nazwa i adres Wykonawcy:
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forma działalności gospodarczej:
(jeśli wykonawca prowadzi np. spółkę cywilną –
proszony jest o przedstawienie sposobu
reprezentacji w formie umowy spółki lub
pełnomocnictwa)
…………………………………………………………………….
NIP:

…………………………………………

REGON:

…………………………………………

1.

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

2.

OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się
za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania oraz akceptujemy
postanowienia zawarte w ogólnych warunkach umowy.

3.

AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz akceptujemy bez zastrzeżeń istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną
wprowadzone do treści zawieranej umowy według ogólnych warunków umowy przedstawionych w
SIWZ.

4.

UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

5.

OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach i w zakresie określonym
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wg następujących cen:
O1a - OFERTA BILETÓW LOTNICZYCH
a)

Wysokość upustu od ceny brutto dla jednego biletu lotniczego:

.............. %.

b) Opłata transakcyjna brutto za wystawienie jednego biletu lotniczego: …………………………………
słownie……………………………………………………………………………………………………,
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Oferta biletów lotniczych (O1a) = 112.000 zł – (112.000,00 x upust w %) + (70 x opłata transakcyjna) =
……………………………………………………………………………… zł
O1b - OFERTA BILETÓW KOLEJOWYCH
c)

Wysokosc upustu od ceny brutto dla jednego biletu kolejowego:

.............. %.

d) Opłata transakcyjna brutto za wystawienie jednego biletu kolejowego: …………………………………
słownie: ......................................................................................................................................................,
Oferta biletów kolejowych (O1b) = 28.000 zł – (28.000,00 x upust w %) + (90 x opłata transakcyjna) =
……………………………………………………………………………… zł
O2 - OFERTA DOTYCZĄCA NOCLEGÓW
a)

Wysokosc upustu od ceny brutto rezerwacji pokoju hotelowego w hotelu:

..............%

b) Opłata transakcyjna brutto za rezerwację jednego pokoju hotelowego w hotelu: …………………………
słownie: ......................................................................................................................................................,
Oferta dotycząca noclegów (O2) = 68 000 zł – (68 000 zł x upust w %) + (60 x opłata transakcyjna) =
……………………………………………………………………………… zł
ŁĄCZNA CENA OFERTOWA BRUTTO (cena oferty), obliczona zgodnie z rozdziałem XV SIWZ wg.
wzoru C = O1a + O1b + O2, wynosi złotych: …………………………………,
Słownie złotych: .................................................................................................................................................,
Powyższa cena (z uwzględnieniem upustu i opłaty transakcyjnej) obejmuje wszystkie koszty realizacji
zamówienia z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także od towarów i usług). Cena
uwzględnia również koszty dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego w terminie nie dłuższym
niż 24h od chwili złożenia zamówienia, a w szczególnych przypadkach także tego samego dnia w
którym złożono zamówienie.
6.

(decyzja punktowana w kryterium „Aspekt społeczny” – proszę wykreślić lub usunąć odpowiedni
wybór)
OFERUJEMY* / NIE OFERUJEMY* wykonanie przedmiotu zamowienia zatrudniając do jej wykonania co
najmniej jedną osobę z jednej z ponizszych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o ktorych mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osob niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych;
4) innych osob niz okreslone w pkt 1, 2 lub 3, o ktorych mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we
własciwych przepisach panstw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego

7.

(decyzja punktowana w kryterium „Wielkość kary”)
W przypadku, gdy nie dostarczymy zamowionego biletu lub potwierdzenia rezerwacji pokoju
hotelowego we wskazanym przez Zamawiającego na druku zamowienia terminie, Zamawiającemu
będzie przysługiwało prawo ządania kary umownej w wysokosci …….…-krotnosci3 ceny nie
dostarczonego biletu lub rezerwowanej usługi noclegowej.

3 Wykonawca

może zaoferować wyższą karę nakładaną na niego, co będzie punktowane następująco: 2,1 krotność –
1 punkt; 2,2 krotność – 2 punkty; 2,3 krotność – 3 punkty; (…) ; 3,5 krotność (i więcej) – 15 punktów.
(minimalna wartość „2” – ocena 0pkt, brak podania wartości będzie tożsame ze zgodą na „2 krotność”)
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6.

(decyzja punktowana w kryterium „Czas dostarczenia”)
Zobowiązujemy się do dostarczenia do siedziby Zamawiającego biletu lub potwierdzenia rezerwacji
pokoju hotelowego tego samego dnia (najpozniej do godziny 18.00) w ktorym otrzymamy
potwierdzone Zamowienie od Zamawiającego. Aby otrzymac bilet lub potwierdzenie rezerwacji tego
samego dnia Zamawiający winien jest przesłac Zamowienie na ………………..……….… minut4 przed
oczekiwaną godziną otrzymania biletu lub rezerwacji.

7.

OSWIADCZAMY, ze – za wyjątkiem informacji zawartych w ofercie na stronach nr …… - niniejsza oferta
oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę
przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zamawiający wymaga by dla częsci
oferty stanowiącej tajemnice przedsiębiorstwa Wykonawca nie pozniej niz w terminie składania ofert
zastrzegł, ze nie mogą byc one udostępniane oraz wykazał, iz zastrzezone informacje stanowią
tajemnice
przedsiębiorstwa
(Wykonawca nie moze zastrzec informacji o ktorych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy).

8.

Na przedmiot zamowienia udzielamy gwarancji na zasadach okreslonych w istotnych dla stron
postanowieniach umowy zawartych w SIWZ.

9.

WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania nalezy kierowac na ponizszy adres:
………………………….………………………………………….
………………………….………………………………………….
Tel.: ………………………….. Fax.: ………………………….. e-mail: …………………………..
Osoba wskazana do kontaktu : …………………………..…………………………..…………………………..…………

10. OFERTĘ niniejszą (w tym załączniki) składamy na …… kolejno ponumerowanych stronach.
11. Zamowienie wykonamy sami* / z udziałem podwykonawcow*
12. 5Na podstawie art. 36 b, ustawy Zamawiający wymaga wskazania przez wykonawcę częsci zamowienia,
ktorej wykonanie zamierza powierzyc podwykonawcy/om i podania przez Wykonawcę firm/y
podwykonawcow:
Częsc 1) : ..................................................... firma podwykonawcy ..............................................
Częsc 2) : ..................................................... firma podwykonawcy ..............................................
13. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie zgodnym z SIWZ
14. Oswiadczamy, iz osoba/by wykonując w zakresie realizacji zamowienia czynnosci
logistyczne/administracyjne – w zakresie zgodnym ze Szczegołowym opisem przedmiotu zamowienia
jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks
pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z pozn. zm.). Oraz ta osoba/by zostanie przez nas poinformowana o
zasadach zatrudnienia obowiązujących w trakcie realizacji niniejszego zamowienia.
15. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty są:
15.1. Opis przedmiotu zamowienia ……(str. …)
15.2. Oswiadczenie o nie zachodzeniu przesłanek wykluczenia (str. …)
15.3. …… (str. …)**
** (prosimy o wypisanie stosownej liczby dokumentów załączonych przez Państwa do oferty)
…………………………………., …… 2018 r
……………………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji
Wykonawcy)
4 Wykonawca

winien podać czas w 30 minutowych interwałach, tzn. 30, 60, 90, 120 minut, itd. aż do 420
minut). Nie podanie „czasu dostarczenia” będzie skutkować odrzuceniem oferty, jako niezgodnej z SIWZ.
5 UWAGA! Punkt nr 11. oferty należy wypełnić TYLKO w przypadku, gdy Wykonawca będzie realizował zamówienie
przy udziale podwykonawców, niezależnie od charakteru łączącego go z nimi stosunków). Prosimy o zaznaczenie
właściwej opcji
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Załącznik nr 2 do SIWZ: Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania oraz spełniania
warunków
Zamawiający:

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie
ul. Pańska 3; 00-124 Warszawa
.....................................
(nazwa Wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA
Na

potrzeby

postępowania

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

pn. „REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY
LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (NA TERENIE EUROPY) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY ORAZ
REZERWACJA NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W
WARSZAWIE W 2018R”, prowadzonego przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ul. Pańska
300-124 Warszawa oświadczam, co następuje:
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
Oświadczam,

że

nie

podlegam

wykluczeniu

z

postępowania

na

podstawie

art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy PZP.

…………….….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.
…………………………………………
(podpis)

*Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie
art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 1620 Jednocześnie oświadczam,

że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP

podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..…………………...........…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
*wypełnić jeśli zachodzi
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[UWAGA: zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział możliwość, o której mowa w art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy PZP]

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO
ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam,

że

następujący/e

podmiot/y,

……………………………………………………………………..….……
podmiotu:

NIP/PESEL,

KRS/CEiDG),

nie

będący/e

podwykonawcą/ami:

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od

podlega/ą

wykluczeniu

z

postępowania

o udzielenie zamówienia.
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia
zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.
…………………………………………
(podpis)

Znak postępowania: 01/MSN/PN/2018

str. 17

Załącznik nr 3 do siwz: Ogólne warunki umowy
Zamówienie realizowane jest w ramach zadania (numer i nazwa zadania)
….………………………………………………………………..; Nr. ref: 02/MSN/PN/2018
Umowa nr …………
zawarta w Warszawie, w dniu .................... 2018 r. pomiędzy:
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, ul. Pańska 3, 00-124 Warszawa,
wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
nr 58/2005 zwanym dalej „Zamawiającym”:
reprezentowanym przez: ……………………………….
a……………………………………………………… z siedzibą w ………………………,ul. ……………………, kod pocztowy
……………… NIP: ………………………………, REGON ………………………………, zarejestrowaną/ym przez Sąd
Rejonowy …………………………… Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
………………………………, zwanym dalej „Wykonawcą”
reprezentowaną/ym przez:
………………………… - …………………………
zwanymi dalej łącznie „Stronami”.
Niniejsza umowa (dalej „umowa’) zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego
postępowania numer 02/MSN/PN/2018 w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy
Prawo zamówień publicznych ( (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pożn. zm.).
Odpis z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiającego oraz odpis z KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy stanowią
odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do umowy.
§1 Przedmiot umowy
1.

Na podstawie umowy Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę na
rezerwację, zakup i dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze oraz kolejowe
(na terenie Europy) wraz z ubezpieczeniem w podróży oraz rezerwacja noclegów w Polsce i za
granicą na warunkach określonych w umowie oraz ofercie Wykonawcy.

2.

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 3 do umowy.

3.

Przedmiotem umowy jest w szczególności świadczenie usług w zakresie:
1)

rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze wraz z
ubezpieczeniem w podróży na rzecz Zamawiającego, oraz rezerwację, zakup i dostarczenie
biletów kolejowych (na terenie Unii Europejskiej).

2) rezerwacji i opłacenia pobytów w hotelach lub innych miejscach noclegowych o standardzie
odpowiadającym hotelowi trzygwiazdkowemu lub lepszym na terenie Polski i za granicą.
3) Rezerwacja i zakup biletów na przewozy lotnicze za granicą będą dotyczyły następujących
krajów

lub

kontynentów:

Europa,

Ameryka

Północna,

Ameryka

Południowa,

Azja

(Turcja/Izrael/Japonia). Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu biletów do dowolnego
kraju świata, przy czym szacowana ilość biletów do krajów, kontynentów niewymienionych
powyżej nie przekroczy w ujęciu wartościowym 10 % wszystkich zakupionych biletów. Ponadto
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w zakresie przedmiotu zamówienia jest również rezerwacja, zakup i dostarczenie biletów
kolejowych (na terenie Unii Europejskiej).
4.

Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem rezerwacji przedkładać drogą e-mail na adres
osoby zamawiającej w imieniu Zamawiającego, co najmniej trzy warianty alternatywnych połączeń
lotniczych na wybranym kierunku i wybranym terminie, wraz z cenami biletów (chyba, że w danym
przypadku na rynku dostępnych jest mniej ofert). Cena biletu na pasażerski przewóz lotniczy musi
być ceną obowiązującą u przewoźnika lotniczego w dniu zakupu biletu. Decyzja o wyborze
połączenia należy do Zamawiającego i pod rygorem nieważności jest potwierdzana na druku
zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Zamówienie musi być podpisane przez osobę
zamawiającą oraz potwierdzone przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu
Muzeum. Skan podpisanego druku wysyłany jest do wykonawcy droga email. Wykonawca nie
będzie mógł dochodzić zapłaty wynagrodzenia czy też kosztów zakupu biletów lub rezerwacji
miejsc hotelowych, w przypadku realizacji zlecenia niezawierającego akceptacji osoby uprawnionej
do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Wskazany w ofercie upust musi zostać
naliczony od ceny obowiązującej w dniu zakupu wybranego przez Zamawiającego biletu.

5.

Rezerwacje noclegów i miejsc hotelowych za granicą będą dotyczyły głównie następujących krajów
lub kontynentów: Europa, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Azja (Turcja/Izrael/Japonia).
Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezerwacji noclegów i miejsc hotelowych w dowolnym
kraju świata, przy czym szacowana ilość rezerwacji noclegów i miejsc hotelowych do krajów,
kontynentów niewymienionych powyżej, nie przekroczy w ujęciu wartościowym 10 % wszystkich
rezerwacji.

6.

Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedstawiać Zamawiającemu, co najmniej trzy oferty
o najniższej cenie (chyba, że w danym przypadku na rynku dostępnych jest mniej ofert), w hotelach
i miejscach noclegowych o standardzie hoteli trzygwiazdkowych, znajdujących się w granicach
administracyjnych miasta, którego zlecenie dotyczy. Ostateczna decyzja o wyborze połączenia
należy do Zamawiającego i pod rygorem nieważności jest potwierdzana na druku zamówienia
stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Zamówienie musi być podpisane przez osobę zamawiającą
oraz potwierdzone przez osobę uprawnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Muzeum. Skan
podpisanego druku wysyłany jest do wykonawcy droga email lub fax. Wykonawca nie będzie mógł
dochodzić zapłaty wynagrodzenia czy też kosztów zakupu biletów lub rezerwacji miejsc
hotelowych, w przypadku realizacji zlecenia niezawierającego akceptacji osoby uprawnionej do
zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego. Wskazany w ofercie upust musi zostać naliczony
od ceny obowiązującej w dniu zakupu wybranego przez Zamawiającego biletu.

7.

Wykonawca standardowo zobowiązany jest dostarczać bilety oraz potwierdzenia rezerwacji wg
wskazań Zamawiającego, ale nie później niż w ciągu 24 godzin przed terminem planowanej
podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup biletu (biletów – bilety powinny zostać wysłane przez
wykonawcę na adres wskazany przez osobę zamawiająca ze strony wykonawcy oraz obowiązkowo
do

wiadomości

zamawiającego

na

adres

e-mail:

sekretariat@artmuseum.pl

i dagmara.rykalska@artmuseum.pl). Potwierdzenia rezerwacji należy wysłać do osoby wskazanej
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w druku zamówienia (załącznik nr 4 do umowy) jako „Wnioskodawca” oraz jego kopię lub skan na
adres e-mail wskazany w umowie.;
8.

W szczególnych przypadkach, kiedy to pracownik Zamawiającego będzie musiał zorganizować
pilny wyjazd, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy biletów lub potwierdzenia rezerwacji
pokoi hotelowych do siedziby Zamawiającego jeszcze tego samego dnia co wysłane Zamówienie
najpóźniej do godziny 18.00.

9.

Wykonawca zobowiązany jest przypomnieć o terminach wykupu biletów przy wcześniejszych
rezerwacjach;

10. Wykonawca zobowiązany jest dokonywać na życzenie Zamawiającego dodatkowych ubezpieczeń
dla poszczególnych osób i w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego, poza ubezpieczeniem
w podróży określonym powyżej.
11. Powyższe postanowienia mają zastosowanie zarówno do zleceń na rezerwację biletów oraz miejsc
hotelowych w Polsce i zagranicą.
12. Wykonawca gwarantuje wykonywanie usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i zapisami
umowy dokonując wszelkich starań w celu zapewnienia wysokiej jakości obsługi Zamawiającego.
Gwarancja

należytego

wykonywania

umowy

poparta

jest

posiadanym

ubezpieczeniem

odpowiedzialności cywilnej w zakresie wykonywania działalności
§2 Czas trwania umowy
1.

Strony ustalają termin realizacji umowy na okres do 31 grudnia 2018 r. liczony od dnia podpisania
umowy albo od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1
w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

2.

W przypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 przez okres trwania umowy,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty z jakiegokolwiek tytułu,
w szczególności tytułem wynagrodzenia lub odszkodowania.

§3 Składanie i realizacja zamówienia
1.

Zamawiający co najmniej na 3 dni przed planowaną podróży za pośrednictwem poczty e-mail lub
faksu złoży wstępne zamówienie na usługę określając miejsce docelowe, liczbę wyjeżdżających,
termin wyjazdu, środek lokomocji (samolot albo pociąg) oraz czy w związku z wyjazdem
zamawiana jest usługa noclegowa.

2.

W odpowiedzi na wstępne zamówienie Wykonawca w terminie 24 godzin od otrzymania
wstępnego zamówienia, przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy warianty alternatywnych
połączeń, stosownie do zamówienia. lotniczych albo kolejowych na wybranym kierunku, wraz z
cenami biletów (chyba, że w danym przypadku na rynku dostępnych jest mniej ofert). Cena biletu
na pasażerski przewóz lotniczy/kolejowy musi być ceną obowiązującą u przewoźnika lotniczego
lub kolejowego w dniu zakupu biletu. Wskazany w ofercie upust musi zostać naliczony od ceny
obowiązującej w dniu zakupu wybranego przez Zamawiającego biletu.

3.

Warianty połączeń, o których mowa w ust. 2 Wykonawca powinien przygotować w ten sposób, aby
dotyczyły najtańszych dostępnych biletów lotniczych albo kolejowych z uwzględnieniem wszelkich
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kosztów (opłat transakcyjnych, lotniskowych, etc.) które będzie musiał ponieść Zamawiający w
związku z realizacją danego zlecenia. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi, o ile
będzie to możliwe dodatkowe propozycje połączeń (np. połączenia w klasie biznes lub
ekonomicznej).
4.

Jeżeli wstępne zamówienie obejmuje swym zakresem także zapewnienie usługi noclegowej, to
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić co najmniej trzy oferty o najniższej cenie (chyba, że w
danym przypadku na rynku dostępnych jest mniej ofert - wtedy wykonawca złoży oświadczenie
potwierdzające ten fakt)

w hotelach

i miejscach

noclegowych

o standardzie hoteli

trzygwiazdkowych, znajdujących się w granicach administracyjnych miasta, którego zlecenie
dotyczy. Wykonawca zobowiązany jest do naliczenia upustu od ceny rezerwacji pokoju hotelowego.
5.

W ramach przedstawienia ofert, o których mowa w ust. 4 Wykonawca będzie zobowiązany do
przedstawienia najtańszych możliwych rezerwacji spełniających wymogi zlecenia (w tym standard
hotelu) oraz w przypadku woli zamawiającego dodatkowe propozycje rezerwacji.

6.

Zamawiający po zapoznaniu się z ofertami przedstawionymi przez Wykonawcę dokonuje wyboru i
potwierdza jej zamówienie na druku zamówienia stanowiącym załącznik nr 4 do umowy. Druk
zamówienia powinien być podpisany przez osobę upoważnioną do zaciągania zobowiązań w
imieniu Muzeum zgodnie z danymi ujawnionymi w załączonym do umowy odpisie z Rejestru
Instytucji Kultury (załącznik nr 1 do umowy). Podpisany druk zamówienia przesyłany jest do
Wykonawcy faksem lub w formie skanu za pośrednictwem poczty e-mail.

7.

Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się od realizacji zamówienia do czasu otrzymania
potwierdzenia zamówienia w trybie i na zasadach określonych w ust. 6 pod rygorem utraty
roszczenia o wynagrodzenia i kosztów z tytułu zakupu biletów, rezerwacji miejsc hotelowych oraz
wszelkich innych świadczonych usług.

8.

W przypadku, gdy cena zaoferowanych przez Wykonawcę biletów wraz z kosztami, o których
mowa powyżej, będzie wyższa od ceny połączenia między tymi samymi lokalizacjami znalezionymi
przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zlecenia na warunkach
wskazanych przez Zamawiającego albo zapłaty kary umownej na zasadach określonych w umowie.

9.

Postanowienia ust. 8 stosuje się odpowiednio do usługi noclegowej.

§4 Obowiązki Wykonawcy
1.

Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę OC nr ………………… z tytułu odpowiedzialności cywilnej w
zakresie wykonywania działalności w zakresie objętym Umową. Suma gwarancyjna w odniesieniu
do jednego zdarzenia wynosi co najmniej 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).
Wykonawca jest zobowiązany do posiadania odpowiedniej polisy OC na kwotę nie niższą niż
określona w niniejszym ustępie w całym okresie trwania Umowy.

2.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług rezerwacji w oparciu o najkorzystniejsze taryfy
dla pasażerskich przewozów lotniczych lub kolejowych oraz połączeń obowiązujących w kraju i za
granicą.

3.

Wykonawca przedkładać będzie Zamawiającemu miesięczne zestawienia odebranych przez
Zamawiającego biletów, ze wskazaniem: trasy przelotów/przejazdów, dnia przelotu/przejazdu,

Znak postępowania: 01/MSN/PN/2018

str. 21

osoby pasażera, ceny biletu wraz z dodatkowymi, uzgodnionymi przez strony kosztami.
Wykonawca przedłoży w zestawieniu również zrealizowane usługi rezerwacji pokoi hotelowych ze
wskazaniem miejsca rezerwacji, dni pobytu, ceny rezerwacji, osoby, na którą rezerwację
wystawiono.
4.

Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji i zakupu biletów oraz rezerwacji pokoi hotelowych na
podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego na druku zamówienia podpisanym według
zasad w §3 ust. 6 umowy.

5.

Wykonawca będzie dostarczał bilety lub potwierdzenia rezerwacji pokoi hotelowych do siedziby
Zamawiającego lub po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym drogą e-mail na adres
sekretariat@artmuseum.pl lub faksem nr ………….
5.1. W szczegolnych przypadkach, kiedy to pracownik Zamawiającego będzie musiał zorganizowac
pilny wyjazd, Wykonawca zobowiązany jest do dostawy biletow lub potwierdzenia rezerwacji
pokoi hotelowych do siedziby Zamawiającego jeszcze tego samego dnia najpozniej do godziny
18.00. W takich przypadkach, aby otrzymac bilet lub potwierdzenie rezerwacji jeszcze tego
samego dnia, Zamawiający będzie zobowiązany do przesłania Wykonawcy zatwierdzonego
Zamowienia w terminie nie pozniejszym niz …… minut przed oczekiwaną dostawą.

6.

Zamawiający każdorazowo potwierdza odbiór biletów oraz otrzymanie potwierdzeń rezerwacji
w prowadzonym przez Wykonawcę zestawieniu, o którym mowa w ust.3.

7.

Zestawienia o których mowa w ust.3 Wykonawca będzie przedkładał nie rzadziej niż raz
w miesiącu, do 10 dnia miesiąca po miesiącu którego zestawienie dotyczy. Wykonawca nie ma
obowiązku złożenia zestawienia o którym mowa ust. 3 za miesiąc, w którym nie dokonywał
transakcji zakupu biletów lub rezerwacji pokoi hotelowych.

8.

Osobami nadzorującymi wykonanie umowy są:
1) ze strony Zamawiającego ……….., e-mail …………
2) ze strony Wykonawcy ………., e-mail

9.

(zapis uzależniony od Oferty Wykonawcy)
Jeżeli Wykonawca zamierza dokonać zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, będącego podmiotem,
na którego zasoby wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w
postępowaniu na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP., Wykonawca jest obowiązany wykazać
zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na które zasoby wykonawca powoływał się w trakcie
postępowania o udzielenie zamówienia.

§5 Wynagrodzenie oraz zasady wystawiania faktur VAT
1.

Łączna wartość wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy wyniesie nie więcej niż ……… zł
(słownie: ………… złotych) brutto

2.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pokrywa i wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy
wynikające z tytułu niniejszej umowy, w tym w szczególności z tytułu zakupu, dostawy biletów
wraz z ubezpieczeniem w podróży i opłatami lotniskowymi na loty krajowe i międzynarodowe,
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prowizji oraz rezerwacji pokoi hotelowych wraz z wszelkimi opłatami dodatkowymi, marży
Wykonawcy.
3.

Rozliczenia między stronami będą następowały w okresie trwania umowy na podstawie cen
biletów wraz z opłatami dodatkowymi oraz cen rezerwacji pokoi hotelowych wraz z opłatami
dodatkowymi obowiązujących u przewoźnika lub w wybranym hotelu w dniu zakupu biletu lub
rezerwacji pokoju hotelowego przez Wykonawcę. Cena końcowa będzie uwzględniała właściwy
upust oraz koszty transakcyjne wskazane w ofercie, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy.
Koszty dodatkowego ubezpieczenia, określonego w §1 ust. 2 pkt 3 oraz koszty dodatkowych
propozycji rezerwacji pokoi hotelowych, o których mowa w §3 ust. 3 i 5 będą rozliczane bez
uwzględniania upustów i kosztów transakcyjnych określonych w ofercie Wykonawcy za
dodatkowym wynagrodzeniem.

4.

Zamawiający nie jest zobowiązany do stosowania jakichkolwiek zasad dotyczących proporcji
między poszczególnymi typami zlecanych usług oraz zachowania jakiegokolwiek harmonogramu
zlecanych usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania pełnego budżetu
przeznaczonego na usługi określone w umowie.

5.

Strony ustalają, że wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 umowy płatne będzie
po realizacji każdego zamówienia, na podstawie faktury VAT/rachunku wystawionej przez
Wykonawcę za faktycznie wykonane usługi, dostarczone Zamawiającemu.

6.

Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za usługi zakupu biletów
stanowi potwierdzone odebranie przez Zamawiającego biletów, o których mowa w §4 ust. 6
umowy.

7.

Podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT/rachunku za usługi rezerwacji pokoi
hotelowych jest przekazany dowód rezerwacji.

8.

Wykonawca zobowiązany jest do wyszczególnienia w fakturze VAT/rachunku: ceny za jaką zakupił
bilet, opłaty transakcyjnej oraz wszystkich innych wydatków związanych ze świadczeniem
dodatkowych usług i opłat.

9.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty należnego wynagrodzenia przelewem, na konto
Wykonawcy, w terminie 28 dni od daty otrzymania faktury VAT/rachunku od Wykonawcy.

10. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
11. W wypadku niewykorzystania kwoty, o której mowa w § 5 ust. 1 przez okres trwania umowy,
Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę pozostałej kwoty z jakiegokolwiek tytułu, w
szczególności tytułem wynagrodzenia lub odszkodowania.
§6 Kary umowne
1.

W przypadku przedstawienia przez Zamawiającego istnienia wariantu podróży lub wariantu usługi
noclegowej za cenę niższą niż oferowana przez Wykonawcę Wykonawca pokryje różnice w cenie
biletu lub usługi noclegowej.

2.

Niezależnie od obowiązku określonego w ust. 1, w przypadku wystąpienia w ciągu kwartału
kalendarzowego dwukrotnej rozbieżności w cenach, o której mowa w ust. 1, na niekorzyść
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Zamawiającego, nawet, gdy taka rozbieżność zostanie stwierdzona w momencie dostarczenia
faktury z wyszczególnionymi elementami składowymi ceny lub zestawienia miesięcznego, o
którym mowa w §4 niniejszej umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości
pięciokrotnej wartości tej różnicy w cenach.
3.

W przypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zamówionego biletu lub potwierdzenia rezerwacji
pokoju hotelowego we wskazanym przez Zamawiającego na druku zamówienia terminie,
Zamawiającemu przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 2-krotności6 ceny nie
dostarczonego biletu lub rezerwowanej usługi noclegowej, z zastrzeżeniem ustępu 3.1.

4.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osób wykonujących wskazane w § 9 ust. 1 czynności zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej:
a) w wysokości 200,00 zł netto za każdy dzień zwłoki w przedłożeniu oświadczenia, o którym
mowa w §9 ust. 4.
b) w wysokości 1 000,00 zł netto – za każde zdarzenie w okresie realizacji umowy, za każdą osobę
wykonującą czynności, o których mowa w §9 ust 1, dla której Wykonawca nie przedłoży
dokumentów o których mowa w §9 ust. 5. lub przedłoży dokumenty niepotwierdzające spełnienia
wymogu zatrudniania pracowników

5.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę innych niż określone
w ust. 1-4 obowiązków wynikających z niniejszej umowy Zamawiającemu przysługuje kara
umowna w wysokości 0,5% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust.1.

6.

W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności
w sytuacji określonej w § 7 ust. 3 Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 5%
maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1.

7.

Kary określone w niniejszym paragrafie mogą podlegać sumowaniu, a naliczenie jednej kary
umownej nie wyklucza naliczenia kary umownej z innego tytułu, o ile zaistnieją samodzielnie co
najmniej dwie różne przesłanki naliczenia kar umownych.

8.

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia.
Każdorazowe naliczenie kar umownych Strony traktują jako wezwanie do należytego wykonania
umowy.

9.

Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z niniejszej
umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z
innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono kary umowne, Zamawiający ma prawo do
dochodzenia

od

Wykonawcy

odszkodowania

uzupełniającego,

na

zasadach

ogólnych

przewidzianych Kodeksem cywilnym
§7 Odstąpienie od umowy
1. Każda ze stron może odstąpić od umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym w tym na
zasadach przewidzianych dla umów wzajemnych.

6

W zależności od treści oferty kara może zostać odpowiednio powiększona.

Znak postępowania: 01/MSN/PN/2018

str. 24

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych
okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z
tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, bez dodatkowego wezwania Wykonawcy, w
przypadku dwukrotnego wystąpienia w całym okresie obowiązywania umowy okoliczności
skutkujących zapłatą przez Wykonawcę kary umownej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno być
złożone w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej naliczenie drugiej kary
umownej.
4.

7Zamawiający

odstąpi od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:

- Wykonawca nie dopełni formalności do których był zobowiązany w §9 ust. 9.
- Zamawiający zażądał dostawy biletu lub potwierdzenia rezerwacji hotelu w dniu wysłania
zamówienia do siedziby Zamawiającego, a Wykonawca nie wykonał tego w deklarowanym przez
siebie w ofercie czasie.
§8 Zmiany umowy
1.

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia:
1) zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji
umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku
informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy;
2) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie
kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość
zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez
wykonawcę;
3) jeśli wartość zmian jest mniejsza od 10 % wartości zamówienia określonego w § 5 ust. 1 z
uwzględnieniem ze zmiana nie może prowadzić do zmiany charakteru niniejszej umowy.

2.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w
szczególności:
1)

zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego);
2)
3.

zmiana danych teleadresowych Stron, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

Zmiana danych o których mowa w ust. 2 dla swej skuteczności wymaga poinformowania drugiej Strony
w formie pisemnej. Do czasu otrzymania powiadomienia o zmianie danych teleadresowych pisma

7
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wysyłane na dotychczasowy adres uznaje się za odręczone z chwilą awizowania, a w przypadku pism
wysyłanych drogą e-mail z chwilą zarejestrowania wiadomości na serwerze nadawcy.
4.

Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem
nieważności.

5.

Załączniki stanowią integralną cześć umowy i mogą być zmieniane wyłącznie w trybie przewidzianym
dla zmiany umowy.

6.

Postanowienia ust. 4 nie stosuje się do Odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Zamawiającego oraz odpisu
z KRS/wydruk z CEIDG Wykonawcy, które podlegają zmianie na podstawie odrębnych przepisów.

7.

W przypadku zmian danych zawartych w dokumentach, o których mowa w ust. 6 Strony są
zobowiązane do niezwłocznego przesłania drugiej Stronie aktualnego odpisu z właściwego dla Strony
rejestru.

§ 9 Zatrudnienie
1.

Zamawiający wymaga, aby osoba uczestnicząca w realizacji zamowienia poprzez swiadczenie usług
dotyczących obsługi zamowienia (czynnosci administracyjne/logistyczne) na rzecz wykonawcy lub
podwykonawcy pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z pozn. zm.) była zatrudniona w zakresie prac wykonywanych na
rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę. (Zamawiający dopuszcza by jesli z przyczyn
administracyjnych u wykonawcy realizacja zamowienia odbywała się przez więcej niz jedną osobę
traktowac wszystkie ponizsze zapisy w tym zakresie w odniesieniu do więcej niz jednej osoby z
pełną konsekwencja przyjęcia takiego rozwiązania.)

2.

Wykonawca musi zatrudniac wyzej wymienioną osobę/ osoby na podstawie umowy o pracę, a w
przypadku rozwiązania umowy przez osobę zatrudnioną lub przez pracodawcę, Wykonawca
zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na to miejsce innej osoby.

3.

W trakcie realizacji zamowienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osob wykonujących wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiający uprawniony jest w szczegolnosci do:
c) ządania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
d) ządania wyjasnien w przypadku wątpliwosci w zakresie potwierdzenia spełniania ww.
wymogow.

4.

Najpozniej w 7 dniu od podpisania umowy, a także w ciągu 3 dni od wezwania zgłoszonego w
trakcie trwania umowy, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (o ile jest juz znany) o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osob
wykonujących czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawierac w
szczegolnosci: okreslenie podmiotu składającego oswiadczenie, datę złozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objęte wezwaniem czynnosci wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o
pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu, wykaz tych
osob wraz z podpisami oraz podpis osoby uprawnionej do złozenia oswiadczenia w imieniu
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wykonawcy lub podwykonawcy, zgodnie z załącznikiem nr 6 do umowy. Formularz Oswiadczenia
jest załącznikiem nr 5 do umowy.
5.

Najpozniej w 7 dniu od podpisania umowy Wykonawca poinformuje pracownikow o zasadach
zatrudnienia obowiązujących przy realizacji danego zamowienia i uzyska od nich podpis
potwierdzający przyjęcie tejze informacji do wiadomosci na wykazie osob wymienionym w ust. 3.

6.

Wykonawca jest zobowiązany na kazde wezwanie Zamawiającego, w terminie wskazanym, a jezeli
strony nie ustalą terminu – w terminie 3 dni roboczych, przedstawic do wglądu Zamawiającemu:
a) poswiadczoną za zgodnosc z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię umowy/umów o pracę osob wykonujących w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązkow, jezeli został sporządzony). Kopia umowy/umow powinna
zostac zanonimizowana w sposob zapewniający ochronę danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w
szczegolnosci8 bez imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny byc mozliwe do
zidentyfikowania;
b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub
podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na
podstawie umow o pracę za ostatni okres rozliczeniowy
c) poswiadczoną za zgodnosc z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę
kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do
ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposob zapewniający ochronę danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

7.

Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę osob wykonujących wskazane w punkcie 1 czynnosci zamawiający przewiduje
sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kar umownych w wysokosci okreslonej
§ 6 ust. 5 umowy.
Niezłozenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie ządanych przez
zamawiającego dowodow w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osob
wykonujących wskazane w ustępie 1 czynnosci.

8.

W przypadku uzasadnionych wątpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub
podwykonawcę, zamawiający moze zwrocic się o przeprowadzenie kontroli przez Panstwową
Inspekcję Pracy.

9.

(Ustęp zależny od oferty Wykonawcy)
Wykonawca w terminie 30 dni od podpisania umowy, oraz w późniejszym okresie funkcjonowania

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda
umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych; zakres anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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umowy na każde żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni, winien wykazać, że osoba/osoby
wykonujące przedmiot umowy zostały zatrudnione do jej wykonania z jednej z poniższych grup:
1) bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy;
2) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
4) innych osób niż określone w pkt 1, 2 lub 3, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. poz. 225 i 1211 oraz z 2015 r. poz. 1220 i 1567) lub we
właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego.
§ 10 Postanowienia końcowe
1.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2.

Spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny,
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

3.

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla
Wykonawcy.

§11 Załączniki
Załącznikami do umowy są:
1) Odpis z RIK Zamawiającego
2) Odpis z KRS/CEIDG Wykonawcy
3) Oferta
4) Druk zamówienia biletu lotniczego/kolejowego / rezerwacji hotelu
5) Formularz Oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie
umowy o pracę

..............................................
ZAMAWIAJĄCY

Znak postępowania: 01/MSN/PN/2018

................................................
WYKONAWCA

str. 28

Załącznik nr 4 do Umowy nr …. z dnia ….
Druk zamówienia biletu lotniczego/kolejowego* / rezerwacji hotelu*
Niniejszym zlecam zakup biletu/ów lotniczego/ych kolejowego/ych* relacji
………………………………… z terminem odlotu w dniu ……………….. r. / rezerwacji hotelowej/miejsca
noclegowego* w miejscowości ……………… w dniach: ……………….. r.
Spośród przedstawionych w ramach oferty w dniu …………….. niżej wymienionych opcji
przelotu/przejazdu* / pobytu w hotelu* (z podanymi cenami):
1. …………………………
2. ………………………..
3. …………………………
Zamawiający akceptuje zgodnie z §3 ust. 6 umowy opcję* /e* nr …………….. i wnosi o rezerwację
biletu / hotelu na zasadach opisanych w Umowie.
(w przypadku braku 3 ofert na bilety/hotele niezbędne jest uzasadnienie na piśmie (poniżej)
wyboru określonego połączenia/noclegu)*
…………………………………………………………………………………………………………
Sfinansowano z budżetu zadania: ……………………………………………………………………
Potwierdzenie zakupu biletów* / dokonania rezerwacji* należy przesłać na następujący adres
email osoby zamawiającej: …………………….@artmuseum.pl oraz na adres:
sekretariat@artmuseum.pl najpóźniej do dnia …………………… r.
* - niepotrzebne skreślić
…………………………………
osoba zamawiająca

…………………………………
(osoba umocowana do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego)
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Załącznik nr 5 do umowy nr ………………………
Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o
pracę
MY, NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu
Nazwa i adres Wykonawcy/podwykonawcy:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

NIP:

…………………………………………

REGON:

…………………………………………

Oświadczam(y) że osoby wykonujące czynności o których mowa w §9 ust. 1 Umowy nr ………….. z dnia …….. i
w ramach tejże umowy zatrudniamy w ramach umowy o pracę.
Liczba i wykaz tych osób, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu wraz z podpisami poszczególnych
pracowników zawiera poniższa tabela:
Lp.

Imię i
nazwisko
pracownika

Zakres
wykonywanych
czynności

Czas trwania
umowy o pracę
(czas
nieokreślony/czas
określony*
od dd-mm-rr do
dd-mm-rr)

Wymiar
etatu

Podpis pracownika
poświadczający, iż został
poinformowany o zasadach
zatrudnienia - na umowę o
pracę - obowiązujących
przy realizacji umowy

1.

Ponadto oświadczam(y), iż na każde żądanie przedstawię(imy) Zamawiającemu poświadczoną za zgodność
z oryginałem kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności,
których dotyczy ww. oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został
sporządzony). Kopia umowy/umów będzie zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczególności9 bez imion, nazwisk, adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu będą możliwe do zidentyfikowania.

* niepotrzebne skreślić

…...............................................................................................................................
Data i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

9

Wyliczenie ma charakter przykładowy. Umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji. Każda umowa powinna
zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych; zakres
anonimizacji umowy musi być zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Załącznik nr 4 do siwz: Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY
KAPITAŁOWEJ
(pieczęć Wykonawcy)
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 02/MSN/PN/2018 pod
nazwą: REZERWACJA, ZAKUP I DOSTARCZENIE BILETÓW NA KRAJOWE I ZAGRANICZNE PRZEWOZY
LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE (NA TERENIE EUROPY) WRAZ Z UBEZPIECZENIEM W PODRÓŻY ORAZ
REZERWACJA NOCLEGÓW W POLSCE I ZA GRANICĄ NA RZECZ MUZEUM SZTUKI NOWOCZESNEJ W
WARSZAWIE W 2018R
my, niżej podpisani, stosownie do treści art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
działając w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że należy/nie należy* on do grupy kapitałowej w rozumieniu
przepisów ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn.
zm.).
Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca**.
Lp.

Nazwa grupy kapitałowej, do której należy Wykonawca

1.
Lp.

Nazwy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca

1.
2.
3.
* niepotrzebne skreślić
** wypełnić tabelę, tylko jeżeli z treści oświadczenia wynika, że Wykonawca należy do grupy kapitałowej

……………………………………., …… 2018 r.

……………………………………………………………..
(podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy)
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