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Speqdkacia Istomych Waruak6w Zam6wienia
prov/adzonego w trybie przetatgu nieograniczonego poniiel 20?.000 euro

na podstawie przepis6vr ustaq.y prawo zam6wiei publicznych
(ti. Dz.U. z 20t3t., poz3lj z p6tn. ztuj^a\

.REZERWACJA ZAKUP I DOSTARCZENIE BILET6W NA KRAJOWE I
GRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE ( NAIERENIE

EUROPY} WRAZ
ENrEM \v PODR6ZV OnaZi nnznnruc;E NoCLEG6W W POLSCEI GRANICA NA RZECZ l|dUZEVIt.{ SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAWIE.

CPV: Gl6r.ny przedmiot:
63512000 - 1 Uslryi sptze&iy bilet6w po&6inych i paliet6w wycieczko.*rych

Nr. ref: 2/MSN,/PN/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

RDZAM

lVarszawa, do. 29luty 2015 r.



ul.

tel. +4

3. !fl

Rozdziat I
ZAMAWIAJACY

Sztuki Nowoczesnej w Watszawie

3, 00 124 \?arszawa

22 596 40 10 fzx. +48 22 596 40 22

: www.2rtrnuseum,pl

zamowienia.publiczne@altmuseum.pl

Rozdzi^|2
TRYB UDZIELENTA ZAM6WI ENT^

Post€p
2 dt\^

mle ptowadzotriest w trybie pzetargu nieogadczonego na podstawie pzepis6w usravy
styczrra 2004 r. Prav/o zam6wieri pubticznych pz.U.;201jt., p"..90i , f6io. z,rrlran.1,

dalej ustaq'a Pzp.

Rozdzial3
OPIS PRZEDMIOTU ZAM6WIENIA _ OBOWIAZIC WYKONAV/CY

zarn6u'ienia jest Swiadczenie uslug w zakresre:

a. rczet uaciL zakupu i dostatczeora bilerciw na kraioue r za{mficzfie Dtzewoz\
lomicze wraz z ubezpieczeniem w podr6i) na ,.rr" f"-^*i"1arirgo, or^L
rezerwacj€, zakup i dostarczenie bitet6w kolejoq,ch ( oa tereni; UDni
Europejskiej).

b.rezetwacji i oplacenia pobyt6w w hotelach lub innych mieiscact
ooclegou.Tch o sranda_rdzie odpowiadaj4cym horelowi trzygwiazdkowemu
rub tepszlm na relelxe polski i za granic4.

IlIe

T".j.. i 
1"k"p 

bilet6w na ptzewozy lotl]rcze za gafilc4 bpd4 dotyczyly nasr€puj4cych

1 ,ll ^k"j,y*"j?-: 
Euopa, imetyka p6lo"ocna, Arr.ryt"' eii"a"i"-", arp

tA/ tztAet). L^maw1^14cy z^snzeg^ sobie moiliwojd zakupu bilet6w do dowoJ:rego kaju
t^, ptzy czry szacowana ilo56 bilet6w do kraj6w, kontyoeot6w niewymienionych p<:wyzel
ptzekroczy w ljgciu warto6ciowym 10 % wszystkiih zakupionych bilet6l.. ponadto

9, zakup i dostatczenie bilet6w Lolejoq,ch ( na terenie Unn-Europejskie).

rwca zobowi4zuje sig przed dokonaniem rezetwacji predklada6 dtog4 e_mail na a&estT?*q:j w Treoiu ?imx,ilaj4cego, co najmniej tzy w i^;ty attematfr.roych
:zeii lomiczych na wybranym kierunku i wyb :r,jilym tetnjnje, wxaz z cenami bilet6w'(chyba,

-dan.ry 
lfryadku 

o: ry:&u dostppnycL iest mnGj ofert). Cena biletu na pasa2ersli p:zewoz
musi byE cen4 obowi4zrrl4c4 u ptzewoini-ka lomiczego w dniu zakupu biJeru. D'ecyzla o
pol4czenra naleiy do Zama*rai4cego i pod rygorem niewainosci ji,r pors,ierdza;ra na

zam6wren:a stano*'i4cyn zzl4cznik nt 3-do umowy. Zam6vrieaie musi byi podpisane
osobg_zamawiaj4cqotazpotwietdzoleptzezosobguptawnion4do,.;"goi,ifr"*a6
ieniu Muzeum. SL..n 

- 
oodpisanego dtuku q,sylany jest do wlkonaicy droga ernai.

nawca rue ledzil mogl dochodzii zaplar' w),Dagrodzenia czy rez toszL6w zalup'u biler6w
zerwacii mieisc botelowrych. 

1pr1)"adt-u real;acii zlecenia niezau,reraj4cego akcepuclr
upfalv'nrooet do z cryznia zobowiazari w irrLieniu Tamawiai4ceqo. Wskazaoe !r, ofercje

il"i z";ft naliczony od cetry obowiazujacei w dniu za;rpu *yt oi.go p,"".

pn

lfv
lub



1-*l:..,r.td. i niejsc_hotelov,.ych za gxatnc4 b9d4 dotyczyly gl6wnie &st€puj4cych
toy 

r.ruD ,.kootynetrtow: Euopa, Arneryka p6lnocaa, Ameryka poludaiowa, Azja
ta/tzr^er).. L^tn \r1^tq9 z^strzega sobje moiliwodi rezerwacji nocleg6w i miej.c
y.l *, d":"}y- 

Faiu 
jwiata, przy czym szacowana ilo{i tezerwacii nojeg6u r miejsc

a1^U^ 
3)aw, 

kontyneot6w nie,rymienionych powyzej, aie przehocz'y w ujgciu
n 1 0 7o wszystkich rezerwacji.

1l:3 ,-b?*ry-/. iest kaidorazowo przedstawia6 Zamawbj4cen.ru, co najmnc; rzy
I ojalflzszei ceme (chyba. ze w daoynn pr4p-adku na rynku dostgpnych jest mlliej ofen), wi miejscach noclegou.Tch o sundardzie boteli 

"ryg*.rral""1il, ,oaldujacycb 
"i9 

w

i "9T"o1.f1"y"tl hiasta, kt6teoo ztecenie dotycJy. Osrak;na a..yrj, o' *ytorr.
'na oale2y do ZemtstiE4cego i pod rygorem niewajno6ci jest potwierLrrra n^ d.ruko
Lefia stanowi4c':rn zalqcznik u 3 do umowy. Za'rr'6wiente musi by6 podpisan" przez
zarnAs\,t i4c4^,oraz potwierdzone przez osobg uprawnion4 do zaaq{! Dra,oUo*iarari s",
| 1vruzelrm. 5k n p9d-pr:-:g9 druku wysylany jest do wykoaawcy droga email lub fax.

-.oliwca ie l€9te. n6gl dochodzic zaplaty wynagro&enia czy te2 koszt6J zalupu bilet6w
rezerwacjr miqsc botelowych. I przypadku tedizzqi zleceo],a aiezawieraj4cego a-kceptacji
y uprawoionej d,o zzciegania zobcswjazai w imieniu Zamawiajacego. Wsl<azu?y w olacreI husi zosta6 naliczony od ceoy obouri4zuj4cej * d!r" rri,p" q,br.i.go prrez
wjaj4cego bil€tu.

vca zobo'u.i4zany 
_ 

jesr dostatczai bilety oraz potwiet&enia rezetwacji wg wsLazari
l4cego, ak nre pozorel- Drz w ci€u 24 godzio ptzed t€ffninem plaaowanej podr6iy,

d,otyczy xezerstzga.i zalr.rp biletu @ikdw bilety powitury zistae q,stai" p.r",
Lwc€ na, adrcs,vska"yy po.-r- osobg zamawiaj4ca ze strony wykonawcy otz

do vziadomo6ci zamaitaj4cego na adtes e mail sekretariat@artrnuse'um.pl).

1"".T3.1 +"?y *y:Ja6 do osoby wskazanej w dtuhr zam6wienia (z zt4czn)k r]t'3
umovy) pLo ,,Wnioskodawca,, oraz jego kopig lub skan na a&"" e maii *.kur.oo *

zoboww^ny jest prz1?otnniei o terminach wykupu bilet6w przy wczefuiejszych

.zobowi4zary. 
jest dokonywa6 na Lyczeni Zamaitzj4cego doda&owych

dla poszczeg6lnych os6b i w terrninach s,yz taczonych ptzez ZaAawi^j4cego, poza

635

zsze postanowienia haj4 zastosowanie zat6wno do zlecei oa rczetwacjg biletow oiaz
c hotelo*ych w Polsce i zzgrantc4

-p^y^edmi:!u 
,am6wieoia w oparciu o !7sp6tny Slownik Zam6wien (Cp\z):

2000 1 Uslugi sprzedaiy bilet6w podr6inycL i pakiet6w wycieczkJ.xych.

Rozdzi*l4
INFORMACJA O ZAM6WIENIACH UZUPFiNIAJACYCH

iacy przewiduje u&ieleoie zam6wiei uzupelniaj4cych, o kt6rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt
Prawo zam6wieri publicznych do 50yo warto6ci szacunkowei zam6vrienia.

w podr62y okre6lonym powy2ej.

Rozdzial5
TERMIN WYKONANIA ZAMdWIENIA

6us

ie.bgdzre wTkonywaoe 
.sukrces'"wnie 

w rerminie od daiz zawatcjz umox1, do 31 grudnia
lub do $ czerpama irodkow. iakie Zamawiaiacy przeztacryl oa redizacis Zam6!,/ierua.

2015

Rozdziai 6



PIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU

WYKLUCZENIA

udzieleoie zaft6wieaia hog4 ubiegaa sie \?ykonawcy, kt6rzy spelniaj4 wartrr.ki, dorycz4c€:

l) posiadania uptavnien do wykool.waaia oke6lonej dzialalnodci lub czynno3ci, je2eli ptzepisy
prau a oakladaj4 obowi4zel ich posiadania;

2t posiadania wiedzy i doriwiadczenia;
3) dyspooowanra odpowrednim potencjalem teclrniczoyh oraz osobami zdoJlymi do

v,Tkooatua zamos,renu:
4) sltuacji ekonomicznej i finansowej.

kt6ey de podlegaj4 u,.ykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. 1 i 2 usta.*v pzo.

/ *.ystepuj4cy wsp6Jaie mog4 spelnit warunki udzialu l4cznie oatorniasq iadm z
5w $,Tst€puj4cych wsp6lnie nie mo2e podlegat wykluczeniu z postgpowania.

sposobu dokoaaaia oceoy speloiaaia wanm.k6w:

^l4cy 
Bzn^.z spelniony warunek posiadania wiedzy i do(wiadczeoia jeieli wykonawca

tz wykonal w okresie oslatoich trzech lat przed upl1.wern termiou skladania oierq a je6li
ptowadzenia dzialalnoSci jest kr6tszy - w tyn okresie uslugi polegajqce na:

r tezerwacji, zalupie i dostarczaniu bilet6w lotticzychwtaz z ,tbezpieczeoiehj

i
. rezelwacji rniejsc hotelowych;

l4cznej waro6ci (wtaz z cenami bilet6w, ubezpieczef i rezetwacji) nie mlriejszel or;
0.000 zl.

a no<l.Plteea ni :,telg i daiuiadqmtu ii,lJcb ?odniat'u ,tie<ab<nh od charaktent pab,,,%u
C: In 

ai 
loru"fdu. 

V/!+aywt: r: takie| lt&ati qabou,i4Te4yjesi ltuuadxii
i,bldie dtEonawal rytobani neqbdnzni do na/iryji air;ri-io. i ia,Vgol*iA pryiraanEac , ry.E/'. ?ticn"c <oboraeV"ie taurh podniordu do addania w da 4ltpoVEt il"gsanlA"Tasabtjw na okrstaI 

ch pw ,lkorywania Taniatietia.

iecy aie koolaeryzuie pozostalych wa&nk6w udziafu w post€powaaiu

Sw:adczenie o spelniaoiu warunk6w udzialu w postgpowaniu. Ifz6r odq/iadczeda stanoq,,1
al4cznik nr 1 do SMZ;

Udd.:""l_: 
fa.!u ggastaw do wykluczenia z post€powania oa podstawie art. 24 ust. .l

stav.y Pzp. !726r o6wiadczeaia stztro,xi zal4cznil nr 1 jo SMZ:

ykaz wykonarlch, a w przypadku iwiadczeri ciaglych
kon,.qaolch glo*oych uslug w olresie osratdcb trzecb

Iub okresorrych r6wnie2
lat ptzed uplywem terminu
kr6tszy - w r'1n okresi€, z

DOKO\IYWANIA OCENY SPEI,NIANIA TYCH WARUNK6V!842

ofert, a jeieh okrcs prowadzenia dzizlalno6ci jest



podaoreo ich $/arto6ci, daty $Tkonania i podmiot6w na rzecz kt6rych uslugi zostaly
wykorune, z z l4czenierr' dovrod6vr* dotycz4cych uslug wskazanych w 

- 
q,kazie,

okr,edl44cy-cl, czy. uslugi te zostaly vlkooane w spos6b nalezyty. Wykotrawca wskazuje w
vykazi€ tylko lslugi potwierdzajace spelniaoie warunku wiedzy i do6wiadczenia. .Wz6r
wykazu stznowi zal4cznit ff 2 do S |Wl

W przypadku, gdy warto(ci podane w dokumentach potw.ierdzajacych spelnienie waooku w
walucie innej_ni2 polsh zloty, Zamaw.raj4cy ptze\czy je w celu dokoaa-nia oceoy spelniania
warunku wg 6redlriego kusu NBP dla tej waluty z daiz otvrarcla ofer!.

+Dowodem. o k6rlnn mo1,,a po.q'2ei lest po$iadczenie. JeLe)t z tzasa&iolych przyczyl o
obrekrf*'oyD chamkterze Wykonawca de jest w stanie uzyskad poiwiadczenia, jako dow6d
ttaktowane bgdzie r6wniez oiwiadczenie \flykonawry. W przypaak:, gdy zamawiajacy jest
Pod.rniotem,.oa zecz- kt6rego uslugi wskazane w q,kazie, zostaly vykoiane, lTykoaawca nie
ma obowQzku przedkladania dowod6w.

'Wykonawca rnoze zlo2y6 jako po(wiadczenie ione dokLrmenty, takie jak protokoly odbioiu,
teferencje;

Aktualnj' odpis z vrtra(ciwego rcjestru, lub z centtalnej ewidencji i infotmacji o dzjala.lno(ci
gospodarcz€i. 

.ieieli odrgboe przepisy wymagaja vpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazarua braku podstaw do wykluczeaia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2) usta.*y pzp,
wystaviony nie wczeiniej nii 6 miesigcy przed uplywem tetminu sklrdr; "f;.

:r,eli 
Wykon?v/ca Ta sie&ibp lub miejsce zamieszkania poza terytoriuh Rzecz4rospoJitej

)olskiej, zamiast gokuhejrtu, o kt6ryo mowa w pkt 4 sklada dokument lub dorom.nty
wione w ktaju, w kt6rym ma sie&ibg iub miejsce zamieszkania, potwier dzajace, Le ote
to iego likwrdacii ani nie ogloszono upadlosci. rtrTsravione oie wczedoiei ni2 6 miesigcy

ralowej. Wz6t <ranowi zal4cznil r 6 do SMZ

uplywem tetminu skiadaoia ofert.

e2eli w miejscu zasteszkana osoby Iub w kraju, w kt6iyrn wykonawca ma siedzibg lub
ce zamieszkania, aie *1daje sig dokumeot6w, o kt6tych mowa w pkt 6, zasrepuje si€ je

m zawierai4cym o{wiadczenie. w kt6rym okreda sig Lakie o.oly uprr"tion.-ao
wykonawcy, zlo2one przed wla6chTm organem s4dowym, 

"d-ioi.t ".yjoy-",r8rl.- ..T?i4dy zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca
osobl lub kraju, w kr6ry.rn Wykonawca ma siedzibq lub mieisce zarneszkanta,

przed notariuszelar

x9 p^odmiot6w nalei4cych do tej sarnej co \0ykonawca gtupy kapitalowej, o kt6rej mowa
art. 24 ust 2 okt 5) ustawy Pzp, albo informacjg o tym, 2e q,kooawca nie na.le2y do grupy

pr4'padku lTykonawc6w wyst€pu;4cych wsp6Lnie, o(wiadczeoia i dokumenty, o k6rych
,u'a w pkt 1, 2 oxzz 3 mog4 zosbe przez tych lfykooa.vc6vr zlo2one wsp6lnie, zas

okumeoty, o ttorych mos/a \lr pkt 4 oraz 5 lub dokurnef,ty je zastgpuj4ce misz4 zosta6
lo2ore przez ka2dego z wykonawc6w wystgpuj4cych wsp6lnie. 

'

oku:aenty sporz4dzone w jgzyku obcym s4 skladane wraz z tlumaczeniem na jgzyk polski.
)okumenty oale2yskladat w oryginale lub kopii podwiadczonej zz zgodtoit z oryginalem
tzez \ykotTawcg Piserme zobowi4zanie lub inn4 fonng p"t",ierdz"t, o kt6tej mowa w
kt ll nale2y z\o2yt w forlrie pisemnel (w orygrnale.

9.

10.

Lawca moie polegi na wie&y i do5wiadczeniu inoych podmiot6w niezale2nje od
ieru prawn€go la3z1cych go z nimi stosur-k6v. S?ykonawca w takiej sltuacjr

rowr4zary jesr,udowodnii zamawiai4cemu, ii bgdzie dysponowal zasobani aiezbgdrymi
realzactr zajnowleoi2. w szczegoho(o przedstawiaj4c w cym celu pisemle zohowiqzzne



rakich podrruor6w do oddania mu do dlspozycii niezbqdnych zasobow na okrcs korzysraora
z nrch plzy wykotr)'T,-ariu zam6wienia. Je2eli Wykonawca, *yk^zuj4c spelnianie wamnk6w, o
lory^ch 

m:w w4r. 22_.usr. I ustaur,. poteg na zasobach innych po-dmiot6w na. zasadach
okesronych w i-r.. 26 usr. 2b ustaul. a podmiorl re bqda braty udzial w r.,U".;; .re<a ,r-O_i."i",
zam $atqcy Nlnl€a od Wykonavry przedstas/ienja u, odniesieniu do tych podmiot6w
g"M.tbl uymieniooycb w $ 3 i 4 Rozporz4dzeoie ptezesa Rady Miois tt6i z drta 19
lutego 2013 L w 

-splas.ie 
rodzaj6w dokument6w, jakich mo2e Zadat Zar\awiajqcy od

!flyko-nawry, oraz fotm, w jakich te dokurnenty mog4 iy6 skladaoe. ()2.U. z 19.02.2013 t.poz.231), doqczy dokument6v/ wskazarycL * pk. i i 4 niniejszeio rozdzialu. podmiot

1?,T 1:0"@:", sie do udosrspaienia zasob6w zgodnie, o.t. it o.r,l"1, odpo$/iada
soudamje z wykooawc4 za szkod€ Zamaqliai4cego powsral4 wskurek oieudostppnienia rycbzasobou chyb: ie za oieudosrgpnieore zasob6w-nie ponosi win1.

Rozdzialj
INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAVIAIACEGO

Z WYKONAWCAMI ORAZ PMEKAZ-YWANIA OS\'IADCZEN-LbB
DOKUMENTOW, A TAIZE WSKAZANIE 056B UPRAWNIOAIYCH DO

POROZUMIEWANIA SIE Z WYKONAWCAMI

Lcy. dopltszcz ptzekazry^tue o6u'iadczei, woiosk6w, zawiadomieri i infomrac;r
lub za pomoc4 faksu lub e-mailem. !y prz)?adku uzycia faksu,/wiadomodci e_mail
:a jest obowr4zany do oiezwlocznego potwierdzenia na pi(mie. Dane adrcsowe, jakimi

poslugiwa6 sip w toku przedmiotowego post€powania znajduj4 sig wRoz&iale 1.

wca mo2e zwr6ci6 sig do zamawiaj4cego o wyja6nieaie re6ci SIWZ. Zanawvl4cl
zany jest udzidii da6nieri niezwlocznie, jedna.k nie p62ttrej n2 na 2 d pned

terrninu. skhd:n; ofert. Zamawiaj4cy moZe nie u&ieli6 wyja6niei jezeli wolosek
y wplynie po dniu, w krory,m upllwala polowa teminu rra sLladaoie oferr.

2. 'Jfy

3. upras,.nionymi do konta.ktu z Vykonawcami s4. Aqnieszka Kosela.

if ::i:*.Tj3$Z:24c4 
prowadzonego post€powania naleiy kierowa6 na adres

Roz&ial8
WYMAGANIA DOTYCZ,{CE WADIUM

ore rryrnaga wadium w niniejszym posrepowaniu.

Rozdziat 9
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

Wykonawcy zlo2on4 of€r4 s?ytrosi 30 dri od uplru,.u teminu skladada ofert.

Rozdziai 10
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

koszty ztvi4zane z pxzygotowaaiem i zlozeniel1} oferty ponosi .$Tvkonawca.

3.

tawcz r:t<;ize zlo2yt tylko jedn4 ofertg na calo66 zam6nrienia okre6loaeso w SIVZ.
wiai4cl oie dopuszcza mozhwoscr skladania oferr czesciowvch.

4. -t

1. V/

2vv
4.2 raj4cy nie dopuszcza ho2liwoici zloienia oferg, watiantowej.



porrlnna zosAe przygotovr'a[a zgodnie z rrTrnogami zaw?d:tytri w niniejszej SI!7Z,
gzyku polskim i w for:mie pisernnej. Zaleca sig sporz4dzenie ofery oa kohputeze.

wiai4cy aie dopu.zcza moiliworici skladania ofer * tomi. elekt onicznil.
sig sporz4&enie ofetty

do SIWZ hb zawtzet
F a ofertowego

o kt6rych mowa w rozdziale 6 SIWZ..

ofertv,

Oferta na

4cy nie ponosi odpowiedzialnoici za
lla. bqdi oznaczenla ofexq.

na Fo::nularzu Ofertow)m, kt6rego wz6r staiowi Za.lecznik
wszystlie informacje i o5v.iadczenia ol<rejlone we wzotze

ofett:1 naleizy do\4czyt wluagane o(wiadczeoia i dokumenty porw.ierdzaj4ce spelruaore pzez
ronawcq uamnk<iw udzialu w 

-posrgpouaruu oraz bral podsraw do u,.l Lluczenia z

8.J

e.J

1pt1.T.-.- do 
,reprezentacii osoby podpisuj4cej ofertg nie *ynika z izdrego z

mycrJ do olerty dokuarertow, nale'y dolaczyt takie p€lflomocnictwo u&ielone przez
g/osoby umocowao4 do reprzentowaoia q'konawcy. pelnomocnictwo pos,ino; by6
)ne v/ olyginale lub w postaci Lopii po6vriadczonej notarialnie lub prr", -o.oi.*.s.
i \Tykonawcy wsp6Loie ubiegaj4 sip o u&ielenie zam6wienia, ustaaawiaj4 pelnomocnila do
:zentowania ich w postppowaniu albo do teprezentowaoia ich w postppowaaiu i zawarcia

'. Stosowne pehomocnictwo w oryginab lub w postaci kopii p;jv/ia;czooej notarialnie
ez mocodawcq nale21 dol4czli do oferry.

,e 
poprawk w uescr ofertl musz4 byc parafov./aoe pzez osobe podpisuj4c4 Ofertg.

ro rxeparatowane ole b€d4 blaoe pod uwage w roku ocenl oferr.

ty sporz4dzone w jezyku obcyrn nale2v zlo2yi wr 
^z 

z thxl^czeniem n^ igzyk polski.11.

12.

lub

10. !7

',)7

ZUB
IZA

Zamz

zel

13. lfy

kt6re l0ykonawca z^mietza z^stlzec jako tajem:ricA peedsigbiotstwa
11 ust. 4 usta{T z dnia 16 kwietoia 1993r. o zwalczatiu nieLrczciwej

ii (Dz. U. z 2003r. Nt 153, pol t50t z poin. zm.; oalezl umieicii w odrgboej,
onej-kopercie opisanej ,,Tajemnica ptzedsipbiorstwa,, dol4czonel do oryginalu oferq,.
6ci ofety nale2y umieici6 we wla{ciw1m dla zastlzetodego d;kum;tu miejlJu infotmacj!,
t oi z^stxzeiony i. zn^jduje sig w odrgboej kopercie.

nawca winien umie6ci6 ofetg w zamknigtej kopercie. Na kopercie winny widaiec nazwa r
Vlykonawcy onz Zzmawiaj4cego i nastgpul4c e oztracze!\7e:

,,REZERWACJA, ZAIUP I DOSTARCZENIE BILET6W NA KRAJOWE I
GRANICZNE PRZEWOZY LOTNICZE ORAZ KOLEJOWE ( NATERENIE

EUROP$ WRAZprEczENrEM W pODRozy oRAz REZERWACJ4 NOCLEGoW W POLSCE
c4 NA RZECZ MUZEUM SZTUKT NOVOdZ'ESNE1 W WanszAwrE",

trt ret 2/MSN/PN/2015

orz
"nie otwiera6 przed dniem 18 lutego 2015 r. godz.1S.2S:'

konsekwencje q'nikaj4ce z aiewlajciwego
z^p

sfv

,,B$Z
ZAG
EURO

'ca moie wprowadzii zmiany lub ul cofac zlozoo4 oferrg pod waruoEem,2e Zama$zjacy
pLs.ernne. poq;,radouuenie o jch wprowadzeniu lub e4;ofaniu oferg przed rermioemofet otre5lonym w niniejszej SIWZ. powiadomie;e po*iono tye'ao"t r.roo" *
l_ _!B:rc1e _:iadresowanel d.o Zamzwnjac€go opztrzonej napisern: Ofetta ruACJA, ZAKUP r DOSTARCZENTE BrLbT6W', Ni KRATO\VjJ rczNE PRZEWOZY LOTNTCZE oRnz KoLEJOWE ( NA dERENTE

N ?.yRlZ z- uBEzprEczENrEM w poDRdZi oRni REZERVACJQ
GOW W POLSCE I ZA GRANICA NA RZECZ MUZEUM SZTUKI



ESNEJ V WARSZAWIE" otuz pekr4 n^zwq i
napisem,,ZMIANA" Iub,,MCOFANIE".

14. !7 vrca wska2e w ofercie te czg6ci zam6wienia, kt6rych wykoaanie z r;etz powrctzyc

a&esem l7ykonawcy i oztaczonej
doda

po

1.

2.

4.

Rozdzizl ll
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKLADANIA I OTVARCIA OFERT

naleLy zNoLyt do &m 78.02.2015 t. godz. 15:00 na adres vrsl<azaoy rr ro zdz:nle I SIW./.

. 
otrzymare pnez Zxr,a'ojtal4cego po rermide okre:ilonym \^ usr. l. zostane zwrdcone

loczfte na adres wskazanv ia koDetcie.

neotwarcie ofefi trast4pi na posiedzeniu Komisji przetargowej w dniu lg.02,2ll' t. godz.
kt6re odbgdzie sig w sie&ibie z^m wi4qcego pod a&lsem wskazanym w tozdz:nle I

zarnteresowane. udzialem w sesji orwarcia ofert proszone s4 o stawiennicwo
earne w recepcJr Zamawray4cego, co oajmniej na 5 miout ptzed termineh o}:refloflym w

Os

Rozdziat 12
OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1{a+, !! l9tt 5l spor4dzenia i por6wuua ofert, ptzy4l, ze w czasie trwania umoury
i 70_szt.^bilet6w Iotniczych kajowych i zagtanicznych- oiaz 25 szt. kolejo*.ych z^ \4czaq

175.000 zl brutto. Ceta. zbiorcza z" bnety ptzyjpa ptzez ZztnwiE4cego jest jedyfle

1.. y".u""ko-l Zzmantzjacy bg&ie kupowal bilety po akt""lrych inach. Ofetta
va lfykooawcy dotycz4ca bilet6w lotniczych krajowych zosaoie obliczona przez odjgcie od
wyj6ciowej biletu upustu-udzielonego przez Wykonawca dz Zo:naitajacigo i doda::ie do
wyjiciowei oplaty ttaosakcyinei, kr6ra obejmuje wszysrkie dodatkore opirry o.r, -rrrp

17 000 zl -.(75-000,00 x upust w 70) + (70 x optata transakcyjna) = ofera bilet6w lotniczych i
jo.xrych (Ola)

00 zl - (10.000,00 x upust w 70) + Q5 x opN^ra transakclna) = ofetta bilet6w kotejowych

ri4cy, dla potrzeb sporz4dzeoia i por<iwnaia ofett, pny14l,2e w czasie ttwania umowy
JJU rezers.aqi pokoiow hotelo*1,cb o standar&ie trzygsriazdko\,f,n zz lqczrr4k:ttot|

!(zy

100.

0 zI bmtto.

!7v

zllotcz: zl.no_deg1 ptzli|ete ptzez Zar$z'''jzlqcego s4 jedyaie waro5cia szacunkow4.
wiajacl 

_ 
bpdzie kupowal rezetwacje nocleg6w po aktualoych cenach. Oferta cenowa

wcy dotycz4ca rczerwacji nocleg6w zostzoie obliczona ptziz odjgcie od ceoy wyj5crowel
:ii pokoiu upustu udzid?"1eg n".-, Wykonawca dla Z^amawiaja."g" i aoai,ri.'h" *"y

wyj
Wy

i oplaty tlaosakcyjnej, kt6ra obejauje wszystkie dodatkowe opNaty oxaz merzg

zI_- (100.000 zl x upust w Vo) + (3j0 x oplata tiarsakcyjna) = ofefi2 doLlcz4c
, (o2)



do
konawca poda w pkt IIL1 FormuJarza Ofertowego, kt6tego wz6t st^nowi zjv4qcznk it 3
SIWZ, cenp za v.lkonanie zam6wienia wlic zottqi,gc,dnte ie *zotern
+ O1b + 02 = Oferta cenov.a Wykonav.cy

,Jeoa !z 
uwzgleddeniem uPustu i oPlaty h,nsakcyjnej) musi obejmowa6 wszystkie koszty

cji zam6wienia z uwzglgdnicniem wszystkich oplat i podatk6w (ta.kze od towar6w i uslug.mN u:vrgkdrur: 
..:wruei koszry 

.dostrrczen; bil€t6w do siedziby Zamz]|lljal4c..€o w
nie dbt2szyn nE 24h od chs'ili zlo2enia zamowrenia. Ceoa musi bic podana w zlotych

stanowi jedoo z kryt€ri6w podlegaj4cych oce nte ptzez Zaanasiaj4cego.

Rozdzial13

I SPOSOBU OCENY OFERT
wyborze najkorzystniejszej oferty Z^lrrzll4qcy bedie

- Cera99Yo
kryteriachl

rium -Temin P.lamo6ci 1 9/o

ytnal::a ilo{€ punJ<t6w, kt6n m32e byi ptzyznana w krytetium cena to 99 pkr, otrzyma ;4I z n^jrrisz^ ceo4bfi)tto, a ka2da nastgpna odpowiednio mniej zgodnie ,, -l.or.or,
nlzsz

x99 Liczba puai<t6w ofetyofetty

uzyskzny w kryterium telrnin platnojci

Tetmin.plamo6ci bgdzie oceniany w nastgpuj4cy spos6b. Wykonawca
teffiun platno3ci za faktur€ / rachuoek *1,nosz4cy 21 dni ottzyma 0 puokt6w.

kt6ry zadeHaiuje termin pNataoici za faka4/nchunek 30 dni otrzyma 1 Dkt.

bgdzie dokonana z dokladoodci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

ra1491 .udzielj, zam6wieaia tenou lfykonawcy, kt6rego oferta nie zostanie odtzucona
najwipksz4 ilo56 punlt6w w L:ryterium cena oraz termin platno6ci.

wrai4cy wybierze sporirod rycb oferr oferrq z niisz4 cen4.

kt6ry

4.

5.

6.

8.J

ruje si€, ie_lolo = I pkr i w taki spos6b zostaaie ptzeliczona liczba puokt6w. Ofefta hoze
i maksymalnie 100 pk w we wszystlich ocenialych Lrytetiach.

7. Za ajkorzystniejsz4 zostxnie uznana ofera, kt6ra uzyska najuyisz4liczbp punkt6w.
i nie tgdzie_mozna dokonaa wyboru oferry najkozysto.iejszej ze wzgl1d| na to, ie zost^ty
>ne dwie lub. wigcej 

".f".": 
. dt samej ilodci p""ttA* 1Uil""" "."i i ir-y.f, t y,"::aw) ,

zl

Wl
od

1.

Rozdzi^4 t4
INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE PO\VINNY ZOSTAC

DOPEINIONE PO WYBORZE OFERTY \i Crr-U ZIWENCIA UMOVY
W SPRAVIE ZAM6WIENIA PUBLICZNEGO

og6lnych wanrnk6w nmou1, staoowi zal4cznik do ninieiszej SIVZ. Zamavrrpcy wyrnzga
ykonawcy, aby zawad umow€ ttz rcallzacjp zam6wienja oa v,aonkach 

"t"lStlrry.fl *"



acy q.rnaga. przedstawienia polisy najp6zniej w dniu podpisania umowy, a w razie
post4trri zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy pzp

Rozdzial'5
POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZTSLUGUJ.TCYCH

WYKONAWCY W TOKU POSTEPOVANTA O UDZTELENTE ZeVdrirer.rre
PUBLICZNEGO

n, a tzkie innym podmiotom, kt6re maj4 lub mialy intetes w uzyskaoiu danego
oraz poni6sl lub moie ponieSc szkodp w wyniku rrttuszettb ptzez zamzwiaj4cego

ustawy Pzp. plzysluguj4 6rodLi ochrooy ptawnej przewidziane w Dziale VI tej ustawy.

Rozdzial 16
ZAIACZNIKI

podsta
Z^l4cz
z
Zal

i.nr 1 w_z6r o6wiadczenia o spelnianiu watunk6w u&ialu w postgpowaniu oraz braku
do vyHuczeoia

or 2 wz6r wykazu wTkonanych zam6wieri
nt 3 w26t F otfirulatz^ Ofetowego
al 4 wz6r umowy
nr 5 o6wiadczenie o pzynaleinoici do grupy kapitalowej



Zal1czttik ot I

i adres l?ykonawcy)

Nt. ret 2/MSN/PN/2015

czerde z art" 22 ust,l i o btaku podstaqr do wykluczenia na podsavie aft. 24 ust. 1
tstawo zamdwief Dublicznvch

Dzialaj -. dd-: Wykoaawcy
|, ie zgodlie z 2:rt 22 ust. 1 ustas,y z dnia 29 styczaia 2004 x. (t.j. Dz. IJ. z 2O13 t., poz.

907 ze ) spelaiamy warunli dotycz4ce:

1) la upsvmie6 do v,ykonlwaoia okre{onej dzialalnosci lub czynnoSci, leidt ptzepisy

nakladaja obowi4zek ich posiadania;

ta wiedzy i dodwladczenia;

3) ia odpowiednim potenqalem tecLnicznyh oraz osobalni zdohymi do v.vkonan:a

4) ji ekonomicznej i fnansowej.

OSwi
24 *t.

zamj,2e bel jest podstaw do uT]luczenia oas w okolicznoSciach, o kt6rych 6owa w att.
usta*y Prawo zam6wiei publicznych.

.. . ......, do.

@ieczatka i podpis upowazrionego przedstawicieb)

1l



Zalqczoikru 2

i adtes Vykonawcy)
Nr. tef: 2/MSN/pN/2015

WYKAZ V/YKONA}IYCH ZAMoWIEN
(w ciegu ttzech ostatoich lar prred dniem skladania ofert a le2eri okres Drowadzenia

dzialaloo6ci iest lc6tszy _ q/ qrm okresie)

cze{nie zalqczamy do*ody p@

naTpi*q stuau,isko, pietzqlkafrmoae, ?ldpt arabJ /r.b a&jb
tlta,tJcb do ttpleryntaraaie VlknaaE, k:tdry u4knat padane *:lzgi)

Zamasia
t?c!'

odbiorca
(pelaa

adrcs i

Wafto66 brutto
zam6wienia

Data (&ie6,
miesiec, rok)
*ykonania
zam6wienia

Ptz edhiot
,am6wienia



T

T

1.

Z^lqczttik br 3

Nr. ref: 2/MSN/PN/2015

" * 
a*;a-" 'do,a " "'^-,""' toba

FORMULARZ OFERTY WRAZ Z ZAI-{CZNIKAMI

Pelne adresowe Vykonawcy/Wykonawc6w:
Nazvra

Adres.
A&es

Nr.

Nr NI

nr faksu

korespondencji

nq
DOST
ORAZ
POD
MVZ

........._........... ema.il

":*1- -l^_ :C!:TE o pzerargu aieograniczonl,m na REZERVACJ-A" ZAKTJP r
\RCZENTE Brr-ETOw NA KRAJOWE r ZAGneNrczNB pnzervozy iorNrczn
SOLEJOWE ( NA TERENTE EUROpy) wRAz z uBEzprEczENrEM WzY o_RAZ REZERWACJE NOCLEG6V W POLSCE r ZA GRANTC.{ NA RZECZIM SZTUKI NOWOCZESNEJ W WARSZAVIE, w cetu zawarcia uJowy, skladam
orerr€.

.rl€ dostaw€ plzedhiotu zam6wienia zgodnego ze
5wienia (zal4czaik n-t 5 do SIWZ), na vramnkach i

mych Varurk6w Zam6wienia wg nastgpuj4cych cen:

Oplata transa-kcina brutto wystas/ienie jednego bilenr lomiczego:

1.O Szczeg6lorym Opisem Przedmiotu
w zakresie okre6lonym w Specyfikacji

slos'sie:

OpN^t^ transal<cyjna brutto za jednego biletu kolejowego:

d)

Oplata ftansakcyjna btrtto za tezerwzcje jedoego pokoju hotelowego w hotelu:
........,..-.-.,.........-..,...slovnuer.....,,.,._..,..,.....

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

%.

fl

'Jq

oko!€ upustu od ceny biutto rezerwacji pokoju hotelowego w hotelu: .........%

brutto zarn6urienia traleiy obliczyd zgodaie z to zdzialem 12 SIVIZ wE
4cego wzoru: OIa I Ol b I 02 - cena oferty bruno ...................

platnosci - 21 dni* - 0 purkt6w
platno6ci - 30 dai*- l punl<r

:z^u7y, ie zaofetow.^:. !t1Z nas uslugi odpowiadaja przedmiotowo tyrn, kt6re
\r1one se w tozdzide 3 SIWZ i szczeg6lowyn opisem peedmiotu zamowiena

o dJa jednego biletu lotniczego:
o dla jednego biletu kolejowego:

13



suooln.lAcym zatacz0t tu 5 do 5lWZ,

, 2e ceny brutto podane w ofercie zawietaj4 wszelkie koszty zvi&.a:Ile
I zah6wieoja (zgodnie z rczdzi!^lerr 12 SIUJZ).

rdcz^tlry,.ie *1soko66 upustu otaz wszvstkie ceny oktejlone pzez nas, zostao4 ustalone na
wa2no6ci umovy i nie b9d4 podlegaly zmranom.

amy, ie zapoznali6my sig ze specy6.kacj4 istomych wamnk6w zam6wieda, akceptujemy
r me wnosimr do niei zastrzeiei

,t^d,czatrry, ie zapoznali6my sig ze wzorem umowy, kt6ry jest czg6cia SISTZ

loq/i4zujjrny sig w ptzlpadku wyboru naszej ofetty do zawatcia'umowy na okredlonych
ptzez Zotaawiajqcego warunkach, w miejscu i ternini, prrrz ai"go *yro^.zorr1J^.

:zamy, ie j€ieli w okiesi:e zwiqzatia ofet4 nast4pi4 jakiekolwiek zoacz4ce zmiany sytuac;r
.r'ronej w naszych dokumentach zal4czonych do oferty oatycbhiast poinfornujemy o nich

5.O
1

o1
o

lacego.

srykonawcom (z^m l.i44cy
, a z^ttuetz^ll0y povrerzy6 wykonanie aastgpuj4cych elemenr6w zan6wienta

ore wyrnaga podanh nazv/ urykonawc6w, jedynie o wskazanie

zmy, r2 jesteShy zwi4zaot va2no(dq oioiejszej oferty przez okres 30 dni od uplyw.u
skladania ofert.

rt^ z wieta lqcz0je ................<liczba sEon> poouherowanych i pafafowaoych ston.
w r,.1t,Lz-^ r\1 I , ze - za lvTl4ELreln rnlormacii zau artycb w ofercie oa snooacb or......niniejsza

awc6nr, na tt6rych zasoby wykonawca powoluje sig na zasadach oktejlonych w art. 26 ust.
, w cehr vykazania spelniania watunk6w udzialu w postppowaniu, o kt6rycl mowa w art 22

starry. lyykonawca w takiej syruacii zobov,i4zany jest udowodni c Zznalr.tzj4cent, i bpdzie
$al tycri z^sobami,w tlakcie realizacji zam6wienia, w szczeg6lnojci przedstaJraj4c w tym celu
zobowi4zaoie tych podmiot6w do oddania mu do dyslozycji iiezbpdnyj 

'zasob6* 
n"

wykonania zam6wienia._Podmiot Lt6ry zobowiazrl sig do-oao"t9p*"nia za'sob6w zgoanie z
usar'1 odpovdada solidamie z wykonawc4 za szkodg Zamz€,rzj4cego powstxl4 ;kutek

tt^ or z wszelkie z^lqczaiki do niej s4 jawne i nie zawieraj4 infotmacji stanowi4cych tajemnica
edsi€biorstwa w rozuhieoiu przepis6w o zwalczaniu nieuczciwej korlku enqi. Zato*rz1qc.y

by,dla czgici oferty sranowiacei raiem^ice przedsisbiotsrwa W1konaw., 
"i. 

pOr"i"iU -
skladania oGrt zastregl, Ze oie mog4 byi one udostgpniane oraz wyka zal, i), zastrze2ote

cle stano$d4 tajehaice przedsigbiorstwa ( Wykonawca nie moje zasttzec infomucir o
mowa w afl.86 ust.4 ustawvl

11. Na odstavie art. 36 b, usta$T Zanai.-ts'j4cy *ymagapodaaia przez lTykonawc€ nazw (6rm)

8.O

9.

10.

t2.

podwy
2b, us
ust. 1.

dy.p

Prs

POrtz€
ust. 2b

tych zasob6w, chyba ie za nieudostppnienie zasob6w nie ponosiwiny

i do ofeity s4:

wyrmenii wszl srlie zal4czooe dol-umenty>

dnia
(miejscowo66)

@n i M?nA4 ttuenA., pe<4tA.
inM) (ta&ir 60t!/ adb rya',tu'4

da npn?,tdwiz tgtaut4)

yI!:::\: ?^,."!:y0,.!d" EM e.r.?!6ci deHz,uje (pm,imy zo6t vi6aie zakre{o,y.tektuowy Eturt, Jeali *ykora*c. aie dokoae -ybotu Ze.*hhcy eutodaryczuie zaktada 2evykoaa*ca od-4Daje 0 pual-d;v i dekl2tuie Etuia pLtaoaci a*atryi^chuAi ry,""".a.y U a_:.

t4



M

P

Ptawo

Odpis

ZalqcznikNt 4 do SIItrZ
Istome postanowieoia uoou,y

Zanhrimie naliqoutan.jiet * ramacb qadania (numer i aarya qadania)

Nt. ref: 2/MSN/PN,/2015

Umonranr,...........
I0a$zavrie, w dniu .................... 2015 t. pomigdzy:

Sztuli Non'oczesnei w Warszawie z siedzib4 w rJ0arszawie, uL parista 3, 00_124 Warszaw4

do Re;estru Ioslftuqi Kultury prowa&onego przez Ministra Kulru.ry i Dziedzictwa

za ft 58/2005 zvranpn dilej ,,Zdm wi^jqcyo;.

, zalreJesttow^iut\J:r\ przez Sed Rejonowy . ..

Gospodarczy Krajowego Rejestu S4dowego pod numeretn KRS

, zwaoym dalej ,,Vykonawc4,,

ym ptzez:

dalej l4czde,,Sttonami"

umowa (dalej ,,umowa) zost^je z^watta, w wyoiku pzeprowadzenia przez Zanzvizl4cego
ia numet 2/MSN/PN /2-075 w tybb przetztgs nieogtaoiczooego, na podstawie usuwy

ietr publiczoych (tekst jednoltty ()2.tJ.22013 r.,po2.907 z p6in. zri:tar.-).

Rejestru Isstytucii Kulnty Zamaitzj4cego oraz odpis z KRS/wy&uk z CEIDG lyykonawcy
odpowiednio zal4czni.ki nr 1 i 2 do umowy.

ulnogry

podstawie umoq,T Zamawiaj4cy powierz4 a l0ykonawca przyjmuje do \rTkooaoia uslugg
olegaj4c4 kompleksowej obsludze wyjazd6w organjz owaaycA pxzez Zamaw)a14cego podt62y

watunlach okre6lonych w uhovrie, SIWZ oraz ofetcie Wvkooawcv.

15



s2

s3

2.

1)

Ptzedmiotem uslugr, o kt6rej mowa w ust. 1 jest w szczeg6ho6ci:

sukcespvna rezerwacia, zalup i dostatczenie bilet6w na htajowe i zagtanic zrLe ptzevozy

lotnicze wtaz z ubezpieczeaiem w podr6iy, zwanych dalej ,,biletami,, oraz bilet6w kolejowych (

oa terenie Europy);

sukces).wra rezerwacja miejsc i oplacenie pobytu w hoteJach lub iooych miejscach noclego.r,ych

w Polsce i za granic4 (dalej ,,usluga noclegowa,);

sukcesfivne zawieranie i dostarczaoi€ dodatkowego ubezpieczenia dla poszczeg6lnych os6b

wskazzrych pxzez, Zzmawiaj4cego dla kt6rych zakupiono bilety lub zarezerwowano rloclegi,

poza ubezpieczeniem w podr62y.

Szczeg6lov-y zakes obowi4zk6w wykolawcy zostal okreilony w SIWZ oxaz ofetcrc

lVykonawcy.

SIIJ Z oraz oferta Vykonawcy stanowi4 odpowiednio zal4cznik nr 3 i 4 do umowy

trqrania umowy

Sttony ustalaj4 terhin realizaqi umowy na okres do 31 grudnia 2015 r. liczooy od dnia

podpisania umo*1' albo od dnia podpisania umowy do dnia wyczerpaaia kwoty, o Lt6rej mowa

w S 5 ust. 1 vr zaleinoici od tego, kt6re ze zdarzeri oast4pi jako pierwsze.

!7 ptzypadku nievykorzystadia kwoty, o kt6rej mowa w $ 5 ust. 1 pzez okres trwania umowf,

Iyykonawcy aie pzysluguje toszczenie o zaplate pozostalej kwoty z jakiegokols.iek tytulu, w
szczeg6lnoSci gtulem wynagro&eoia lub odszkodowania.

ie i tealizacia zam6wienia

Zatnawiajacl co najmniej aa 3 dni przed plaoowan4 podr6iT za po6lednictwem poczty e_hail

lub faksu zloiy wst€pne zam6wienie na uslug€ okrc6laj4c miejsce docelowe, liczbg

ieLd2ajacych, te-:ain vyjazdu ot^z czy w zwt4zbt z ,xy,azdem z naiT^ta jest usluga

\? odpowiedzi oa wst€pae zah6vrierie Wykonawca w terminie 24 godz:m oo otazyfir D:z

zam6srienia, pxzedstzwi ZalJmslrajacernu co najmniei Ezy worrlarttf alternaq,wflych

ol4czeri lotr:.iczych lub kolejowych na wybranym kierwrl<u, wraz z cenarni bilet6w (chyba. 2e w
ptzypadku na rynku dostppnych jest mniej ofer). Cena bilenr oa pasaierski przew6z

y/kobori,l' musi by6 cen4 obowi4zuj4c4 u pxzewo2i:*a lomiczego lub kolejeowego w
zakupu biletu. l0skazany w ofercie upust musi zostaa oaliczony od ceoy obowi4zuJ4cel w
zakupu $Tbraoego prz ez Zal.I.gwlzjqcego b1letu.

arianty pol4czei, o kt6rych mowa s/ ust. 2 l?ykonawca powioiea przygotowaE w teo spos6b,

by dotyczyly najtaiszych dostppnych bilet6w lomiczych tub kolejowych z uwzglgdnieniem
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9.

s4 ob
1.

wszelkich koszt6w (oplat tansaLcyjnych,

lotaiskou,'ych, etc.) kt6re bgdzie musial ponieid Zanawial4cy w zw4zirrt

z tedtzacj4 danego zbcenia. Na 24danie Zarrawiaj4cego, lfykonawca ptzedstawi, o ile bg&ie to
mo2liwe dodattowe propozycje polqczeri (np. polqczenia w kiasie biznes lub eLonoorczsei).

ezeli wst€Pne zam6n ienie obejmuje su1.m zakesem takie zapewnieni uslugi noclegowej,

Wykonawca peedstas/i ponadto co aajin:riej tt zy ofetty o nalntitszej cenie (chyba, 2e w daqnn
pzlpadku na rynku dost€pnych jest rnniej ofer, - wtedy wykonaw ca zloiy oiwiadczer:te

potwierdzaj4ce tetr fakt ), w hotelach i miejscach noclegowych o st ndar&ie hoteli
trzygrriazdkoq/ch, zdajduj4cych sip w ganicach administracyjnych miasta, kt6rego zlecenie

dotyczy. Wykonawca jest zobowi4zaoy do naliczeoia upustu od ceny tezerwacji por<o;u

hoteloweso.

ramach przedstavr'ienia ofetg o kt6rych mowa w ust. 4 rJ0ykonawca b9&ie zobowi4zany do
wienD naitaiszych moiliwych rzerwacji spelniajacych wynogi zlecenia (w tyrn

hot€lu) oraz w przlpadku woli zana$/iaj4cego dodatlowe propozy cje xezerwzcji.

wra;4cy po zapoznaniu sip z ofertami pzedstawionyfti przez VykomwcE dokonule

i potuierdza jej zam6wieaie na druku zam6q,ienja stanowiacym zal4cznik nr 5 do

. Druk zam6wienia powiaies by6 podpisany pzez osob€ upowainiona do zzcicgada

obowiazai w imieniu Muzeum zgodnie z danltrri ujau,-oionymi w zal4czonym do umon-y

Lsie z Rejestu Iostytucji Kulrury (zalacznik nr 1 do Lrmowy). podpisany druk zam6wieaia

lally jest do lJTykonawcy faksem lub w fotmie sk nu za po6rednictwem Docztv e maJ.

ykooawca jest zobos/i4zaoy do pov./strzyhania sip od realizacji zam6wienia do czasu

ia potwietdzenia zam6wienia w trybie i na zasadach okreilonych w ust. 6 pod rygorem
roszczema o vynagrodzenia i koszt6w z tytulu zakupu bilet6w, rezwatcji miejsc

otaz ,l'szelkich innych (wiadczonych uslug.

przypadku, gdy cena zaofelowaf,ych przez \fykorawce bilet6w waz z kosztami, o kt6rych
powyiej, bg&ie *yzsza od ceny pol4czenia mi€&y tymi samymi lokalizaciami

naleztonyti ptzez Zamawiaj4cego, IJrykonawca bg&ie zobovri4zany do realizacii zteceora na
\rr'sk^zanych ptzez Z^m^wj^j4c€go albo zaplaty ka:y umownej na zasadach

5lonych w umowie.

ostanoqrieda ust. 8 stosuje sig odpowiednio do uslugi aoclegowej.

i Vykonawcy

ykonawca o3wiadcza, i2 posiada polisp OC nr . z tytulu odpovie&ialno(ci
j w zaktesie r*-ykonywania dzialalnoSci w za-kresie obj€tfn Urnow4. Surna gwarancylDa w
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odaiesieoiu do iednego zdarzenia !,rynosi co

najb iej 500.000 PLN (slownie: pi€aset tysi€cy zlotych). !0ykonawca jest zobowiqzany do

posiadania odpowiedoiej polisy OC na kwotg nie ni2sz4 nii okrefloaa w niniejszym ustgpie w
calvm ottesie tiwaoia Uhowv.

Wykooawca zobowi4zuje siE do (wjadczenia uslug rezerwacji w oparciu o oajkorzysmrclsze

taryfy dla pasa2etskjch pzewoz6w lotniczych lub kolejowych oraz pol4czeri obowi42uj4cych w
ktafu i za granca.

S7ykonawca przedkladzt hgdzte Zzma$ajqcemu hiesi€czne zestav/ienia odebranych przez
Zanrawiaj4cego bilet6w, ze wskazaaiem: trasy pnelotow/ptzejzzd6w, dnia przelotu, osoby

ceoy biletu wlaz z dodatkowyni, uzgodaiooymi przez strooy kosztami. Iflykonawca
edloiy w zestawieniu r6.wniei zrealizowane uslugi tezerwacji pokoi hotelowych ze

rcm mrejsca rezetwacji, dni pobytu, ceny tezerwacji, osoby, na kt6r4 rezetwacjg

zobowi4,zuje sig do rezerwacji i zakupu bilet6w oraz rezerwacii pokoi hotelowych

podstawie zam5wiei skl^d^tych ptzez Z^n^w1^j4cego oa druku zam6wienia podprsaoym

zasad w $3 ust. 6 umovl'.

konawca bedzie dostaiczal bilety lub potwietdzeoia tezerwacji pokoi hotelowych do siedziby

amawiaj4cego lub po wcze5niejszyrn uzgodnie nt z Zatrlariltajaq.tn dtogae mail na adres

lub falsem nt .............
wiaj4cy ka2dorazowo potwietdza odbi6t bilet6w olaz otrzyhaf,ie potq/ier dzeA tezerslacy

prowadzonym pzez Wykonawca zestawieniu, o k6rym mowa w ust.3.

tawietua o kt6rycL howa w ust 3 Wykonawca b gdzie pxzedkNadzl nte tzadziei nii taz w
iesiacu, do 10 d:ria toiesi4ca po miesi4cu kt6rcgo zestawienie doryczy. Wykonawca nie ma

bowi4zku zNoi.ella zestawienia o kt6rpo mova ust. 3 za rniesi4c, $/ kt6ryrn nie dokon'.wat

salcji zakupu bJlet6w lub rezerwaqi pokoi hotelo\,Tch.

sobahi oadzomj4cymi q'konanie umowy s4:

) ze strony Z^tia\;,r^j4cego .........-, e mail . . . . . . . . . . . .

ze strony lJ7ykonawcy .........., e-mail

oraz zasady wystaw.iatria faktul VAT
wato56 wyaago&enia 2 tyrulu wykonalria Lttrowy wyniesie nie wigc el ni . . .. . .. . . zl

lovnier .....-...... zlorych) brutto

dzenie, o kt&ym mowa w $ 1 poktywa i wyczetpuje wszelkie roszczenia .WyLonawcy

j4ce z tttulu triniejszej umowy, w tym w szczeg6ho6ci z rytulu zakupq dostawy bilet6w
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wlaz z ubezpieczeniehw po&6iy i oplatarni

lotniskowyni na loty krajowe i mipdzynatodow e, prcwizji otaz rczetw^cji pokoi hotelowych

wtaz z wszelkimi oplatami dodatkowl,mi, mar2y lfykonawcy.

Rozliczeoia migdzy stronami b€d4 nast€powaly w okesie trwania umowy oa podstawie cen

bilet6w wtaz z oplatami dodatkowymi oraz cen rezetwacji pokoi hotelowy chvtaz z oplaglmi
dodatkowymi obowia2uj4cych u przewoZnila Iub w wybraqan hotelu w dniu zakLrpu biletu lub
rezerwacii pokoju hotelowego przez rJ0ykona\rc€. Ceda koicowa bgdzie uwzglgdniala wla6ciwy

upust oraz koszty tmsakcyjne wsk^zane w ofercie, stanowi4cej zal4cznik do oiniejszej umow1.

Koszty dodatkowego ubezpieczenia, okreSlonego w $1 ust. 2 pk 3 otaz koszty dodatlovl,ch
ptopozycjr rczetwacji poLoi hotelowych, o kt6rych mowa w $3 ust. 3 i 5 b9d4 rczLiczane bez

uwzglgdniania upust6w i Loszt6w tiansakcyjnych okre6lonych w ofercie Wykonawcy za

dodatkowym wlnagodzenieo.

Zztnzwizj4cy nte jest zobowiezaoy do stosowania jakichLolwiek zasad dotycz4cych ptopotcji
i€dzy poszczeg6loyhi typahi zlecanych uslug oraz zachowaoia jakiegokolwiek

zlecanych uslug. Zamavilryy ztsnzegz sobie ptawo do nievrykorzystania

elnego budzetu ptz€zdaczonego na uslugi okreslone w trmowie.

tony ustalaja ie wJnegro&eoie za xykonao.ie uslug, o kt6rych mowa w S 1 umooy platqe
ie po realizacji kazdego zah6vrienia, oa podsta$rie faktrry VAT,/rachu*u wystawiotrel

ez \$lykonawcp za hktycznie sTkonane uslugi, dostalczooe Zarnawiaiacehu.

odstaq/€ do q,Tstawieoia przez Wykooawc€ faktury VAT/tachunlu za uslugi zakupu bilet6w
ta.oowi potwieidzose odeb:arue ptzez Zamzvaj4cego bilet6w, o kt6rych mowa w $4 usr 6

do q'stawienia przez V/ykoruwcp fakory VAT/rachuaku za uslugi tezerwacji pokoi
jest pzekazany dow6d iezerwac;i.

koaawca zobowi4zany jest do wyszczeg6lnienia w faknEze VAT/rachualu: ceny za jaka

akupil bile! oplaty transakcfnej oraz wszystkich innych,*ydatk6w zwi4zanych ze

iem dodatkowych uslug i oplat.

wiajacy zobowiazuje siE do zaplaty naleinego wynagodzenia przelewem, na konto
ykonawcy, w teminie ..... dni od dary otrzymania faktufy VAT/rachurku od Vykonawcy.
dziei z^pl^fJ -r'-yna$odzeria sttony uznaj4 &ieri obce2enia rachunlu bankovzeeo

umo&'ne

przypa&u przedstawienia ptzez Zzmai,aj4cego itnienia wadantu po&6iy lub wanantu

i noclegowej za ceng ni2 sz4ni ofexostata pvez lfykonawca l0ykonawca pokryje r6znice
cenie biletu lub uslugi noclegowej.
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t.

2.

2. Niezaleznie od obowi4zku okre6lonego w
ust. 1, w plz}'?adku *Tstapienie w ciqgu k$/artalu talendarzowego dwukromej rozbieino6ci w
cenach, o kt6rej mowa w ust. 1 , na niekozyj6 Zamawial4cego, nawet, gdy tzka tozbieiooit
zostanie stwietdzona w mohencie dostatczenia faktury z .r,yszczeg6loionyni elemenrami

skladowymi ceny lub zestawienia miesigcznego, o kt6tym mowa w $4 niniejszej umou,1,,

Zamawiajqcy mo2e ozltczy6 karg umown4 w wysokojci pi€ciokrotnej wartodci tej r6injcy w
cenach.

V pzypadku, gdy Wykonawca nie dostarczy zam6wionego biletu lub potwierdzenia lezerwacji
pokoju hotelowego w e wskazatym pxzez Zzmawtdy4cego na dnrku zam6wienia ter:rninie.

Zamawizl4cemu ptzysluguje prawo iadania kary umovnej w wysokoici 2_kromo(cr ceny rue

dostarczonego biletu lub rezerwowaaej uslugi noclegowej.

plzypadku oi€n'ykonania lub nieaaleiytego rykooania pnez Wykooawca innych n:z

w ust. 1 3 obowi4zk6w wynikajacych z niniejszq rf.o*ry Zamawiaj4cemu ptzysluguje

umowna w wysoko5ci 0,5% maksymaloego *,yna$odzenia brutto oke6lonego w $ 5 ust.I.
pzypadku odstapieoia od rmowy z pxzyczyl lei4cych po stronie rJ{/ykonawcy, w

i w sytuacji oke6looej w $ 7 ust. 3 Zaoawiaj4cemu przysluguje kata umowna w
6ci 5% maksymalnego wyragro&enia bntto okredlonego w S 5 ust. 1.

okreflooe w niniejszym paragraie mog4 podlegai suhowaoiu, a oaliczenie jedoej kary
j me *yklucza naliczenia kary umownej z innego qtulu, o ile zaistniej4 sarnodzieLnie co

dwie r62ne przeslaoki naliczeoia kaj umownych.

yko^^wc wyt^i^ zgode na potr4canie kar uhowoych z oale2nego mu wynagro&enia.

idotazowe naliczeoie kar umownych Shooy traktuj4 jako wezwanie do ,ale;ytego wykooania

na skutek niewykonaaia lub nieoatezytego wykonania obowi4zk6w *1 ntkajacych z

szej umowy powstanie szkoda ptzeu.yLszajqca zasEzeione kaiy ulnow.1r e,bqd' szkoda

tznle z ntych pnyczln nii te, dla kt6rych zastrzeiooo kaiy umos,n e, Zalrrrtwizi4cy tn
do dochodzenia od l?yLonawcy odszkodowania vzqelnizj4cego, na zasadach og6Jaych

Kodeksem clviloym

od umoq/y

ze ston mo'e odstapi6 od umowy na zasadach okedlonych w Kodeksie cywiloym w
ta zzsadacb ptze*idzianyci dla um6w wzajemnych.

razie wyst4pienia istotnej zmiaay okoliczno.ci powodujacej, te wykoaanie umowy nie le4, w
ie publicznya, czego nie moina bylo przevri&ie6 w chwili zawatcia utnovr.

wtal4cy moze odst4pi6 od umowy w tetmiaie 30 dni od powzigcia wiadomo(ci
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2. Nie

1l

rach

2l

o powyiszych okoliczoodciach. W tatim wlpadku
VyLonawca moze z4&6 jedynie wynag:odzenia naleinego z tytulu \r.ykonania czgscr umorry.

Zama.n.taj4cl ma ptasto do odst4pieoia od umo$ry, bez dodarlowego wezwaoia ltyRonavrcy, w
prz]?adku drnrkrotnego wyst4pienja w calyh okresie obowi4zlwania urnov,ry okoircznoScl

skutkuj4cych zaplat4 przez l0ykonawca kary umownej. O{wiadczenie o odst4pieDru poq,'lnDo

bya zloZone vr tenninie 3Q dni od dnia wysta;:ieoia okoLiczoo5ci uzasadaiaj4cej naliczenie

dngiej katy umowoej.

u.anoEy

Zzmawijqcy pner,^di1e mo2liwoi6 zmian postanowied zawaltej umowy w stosuoku do tre6ci

, na podstawi€ kt6rej dokonaoo wyboru \?ykonas/cy, r, przDadku {,Tst4pienia co

iej jednej z okoJiczno(ci wymieaionych poni2ej, z uwzglgdnieniem podawaoych

-ich wprowadzenia:

zmiana zasad i termin6w doLool.*ania odbiot6vr dostaw, je6li nie spowoduje zwigkszenia

koszt6w dokonywaaia odbio6w, kt6re obci42 zlyby zzmauiaj4cego;

zmiana tre(ci dokument6v przedstasrianych v/zajemrJe przez strony w takcie realizacji

uhowy lub sposobu inforrnowania o realizacii umo.*l,. Zmjaoa ta nie moie spowodowa6

btaku infomacji niezbgdnych zamawiaj4cemu do ptawidlowej realizacji umowy;

zmiana terrrrio6w platno5ci vTnikaj4ca z wszelkich zhian li,pros/adzanych do umo*ry, a

takie zmiany saloohme, o ile nie spowoduj4 konieczao6ci zaplaty odsetek lub

wynagodzenia vr wigkszej kwocie lfykonawcy;

zmiana obowi4zuj4cej stawki VAT; Je5Ji zmiana stawki VAT b€die powodowai

zsli€kszenie koszr6w u.yLonania usowy po stiooie lTykonawcy, Zam awiaj4cl doptszcza
mo2liwo56 zwigkszenia wlnagto&enia o kwotg r6wn4 r6inicy w kwocie podarku

zaPlaconego przez q,ykonawc€;

zaiana sposobu rozliczania umovy lub dokonywada platoojci na rzecz lcykonawcy ra
skutek zmian zawartej pnez Zztt^\ti^i4cego :uttr,o.&ry o doEnaosowanie ptojektu tub

$ytyczoych dotyczacych tealizacii proiektu;

tanowl zr[atry unowy w roaraieaiu afi 144 ustawy prav/o zarn6wiei pubLicznych w

daaych zwi4zanych z obsluga administracyjno-orgaoizacyjn4 Umo$T (np. zmiana nr
r <owego);

danych teleadresosych Sroa, zmiany os6b wskazanych do kontakt6w miedzy Stronaoi.
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I. Zrruaoa daoycb o Lrorych mowa u ust. 3

dla j skuteczno6ci wymaga poinfonnowania dtugiej Srony w foraie pisemnej. Do czasu

ia powiadonienia o zmianie danych teleadresowych pisma *ysylane na dotychczasowy

uznaje sig za odrgczone z chwiQ awizowada, a w ptzlpadku pism wysylanych drog4 e_mail z

zarejestrowania w;dotnodci na serwepe nadawcy.

ie zrniany lub uzupelnienia niniejszej umowy wymagj4 forrny pisernnej, pod rl,gorem

5. Z^l stanowi4 mtegraln4 cze36 umowy i mog4 by6 zmieniaoe *"yl4cznie w trybie

ym dla zmiany umo,rry.

u ust. 4 nie stosuje si€ do Odpisu z Rejestru Instytucji Kultuy Zahawi4Lcego ot^z
z KRs/s,f'dnrk z CEIDG Wykooawcy, ktAe podlegaj4 zmianie na podstawie od4bnych

prz

7.W adku zmianach danych zawartych w dokumentach, o kt5rych mowa w ust. 6 Strony s4

zob e do oiezwlocznego przeslania drugiej Stronie akrualnego odpisu z wia(ciwego dla

y rejestru.

s9P kofcowe

1.W wach nie utegulowanych niniejsz4 umow4 maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego

ustarT Prawo Zam6vieri Publiczoych.

2sp

1)

2)

3)

4)

5)

mog4ce ,qmika€ z ralizacji niniejszej umowy podlegaj4 iozsrzygni€ciu przez s4d

zechny, wla6crrl' miejscowo dla siedziby Zamzwal4cego.

3.U ow€ spo\z 4dzono w trzech jednobrzmi4cych e gzemplatzach, dwz d)a Zanai-njacego r jeden

dla

niki

i do umovl' s4:

z P.IK Zzmaitaj4cego

z KRS/CEIDG ]J ykonawcy

fert^

ZAI{A rAJ.{cY WYKONASTCA
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Zal4czoik nr 5 do Umowv

zas6wieoia biletu lotniczego/koleiowego* / rezerwacii hotelu*

zlecam zakup biletu/6w lomiczego/ych kolejowego/ychx dacji
...... z tcminem odloru w driu .............. ...... t. / tezetwzcji

j/miejsca noclegowego* w mie]scowoici . ... ... .. .. . .. .. . . w daiach:

przedstawiooych w ramach oferty w daiu ................. nDej wymieaiooych opcji

/przej^zdu+ / poby111w hotelux (z podaoyri cenami):

3. ......

Zama akceptuje zgodnie z $3 ust. 6 umowy opcjgx /e* ff ................_ i wnosi o rezerwaqc

biletu / hotelu na zasadach opisarych w Umovie.

(w bial-u 3 ofert rra bilety/hotele niezbgdne jest uzasadnieaie na piSmie (poni2ej) wyboru
pol4czeaia/noclegu) x

z bud:etu zadalia:

ie zakupu bilet6w* / dokonania tezerwacji* a deiy ptzesl^t. aa n^stgpuj4cy adres email

osoby wiajacej:.........................@attmuseum.plotazaaa&es:seLtetariat@artltuseuh.pl

f,alPc do d:ria .. .. ... ... . . .. . .. .. ... .. r.

* Dlepottzeboeskre6lia

osob^ z2lnawi,j4.L

ntnocowana do zaci€ania zobowiazaf v imieniu Zarni,tzjacego).
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zAr4czNrK
NR 5 IDO SIWZ

O6wiadczenie o przynaleino6ci do gtupy kapitaloq/ei

Znak postepowania: 2/MSN/PN/2015

4c w imieniu wykonawcy niniejszym odwiadczam zgodnlLe z att. 26 ust. 2d ustawv prawo
publicznych (Dz.U. 2013 t.,poz.907 ze zrt).), Ze aAeZy/ne naleZt' on do gn:py kapitalowej

przepis6w ustawy z dnia 16 lutego 2007 t. o ochronie konkutencji i kooi"itt 1or.U.ix 50, poz. 331 ze ztl)

Lista podmiot6w nale24cycb do tej samej grupy kapitalowej, co lfykonawca.*x

kai
: tabel€ tylto jezeli z tre6ci oiwiadczenia wynika, te wykonawca oaleiy do gupy

ebae skre5J.i6;

podpis by umocowaoej do reptezentowanla ryLoaawcy
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