Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.ksap.gov.pl

Warszawa: Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie biletów na
krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów
na zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej.
Numer ogłoszenia: 177849 - 2015; data zamieszczenia: 02.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej , ul. Wawelska 56, 00-922
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 60 80 177, 60 80 173, faks 22 60 80 277, 60 80 273.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksap.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Państwowa Jednostka Organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rezerwacja i zakup oraz dostarczanie
biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na zagraniczne
pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Rezerwacja i zakup oraz
dostarczanie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów na
zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe na rzecz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.
Zakup biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze, w tym Zamawiający
wymagać będzie od Wykonawcy:1. kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji

biletów lotniczych we wszystkich kierunkach w kraju i za granicą i bezkolizyjnej realizacji połączeń
wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia;2.zapewnienia wysokiej jakości
oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, w
określonych przez Zamawiającego godzinach wylotu oraz klasie na podstawie połączeń wszystkich
linii lotniczych obsługujących lotniska w Polsce i za granicą, w tym także tanie linie lotnicze;
całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany i anulacji lub wykupu biletu, w tym również
w dni wolne od pracy; informowania o zbliżających się terminach wykupu i założonych
rezerwacjach; opracowania bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych; wystawiania biletów
elektronicznych lub papierowych w zależności od istniejących możliwości przewoźnika;
3.dostarczania zamówionych biletów - we wskazane przez Zamawiającego miejsce wraz z
prawidłowo wystawioną fakturą VAT, każdorazowo w terminie ustalonym przez strony, ale nie
później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której zlecenie dotyczy; 4.dostarczania - w
szczególnych przypadkach - zamówionych biletów do własnego punktu obsługi na lotnisku albo
punktu obsługi pasażerów przewoźnika realizującego przelot albo, o ile istnieje taka możliwość,
drogą elektroniczną, na adres mailowy Zamawiającego (zgodnie z decyzją Zamawiającego), w
terminie ustalonym przez Strony, lecz nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem podróży,
której zlecenie dotyczy; 5.dostarczenia do Zamawiającego faktury zawierającej symbol numer
niniejszej umowy oraz dokładny opis składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z tytułu
realizacji przedmiotu umowy, tj. cenę biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty
lotniskowej, wysokość naliczonego rabatu, cenę biletu po rabacie, opłatę za wystawienie biletu u
przewoźnika, wysokość podatku VAT, ostateczną cenę biletu płatną przez Zamawiającego a także
datę, trasę i klasę przelotu oraz nazwisko pasażera. Zakup biletów na zagraniczne połączenia
kolejowe, w tym Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy: 1.kompleksowej, całodobowej
obsługi w zakresie zakupu biletów kolejowych na trasach zagranicznych i bezkolizyjnej realizacji
połączeń wieloetapowych i możliwości ich łączenia; 2.zapewnienia Zamawiającemu możliwości
każdorazowej anulacji biletu lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży o ile fakt ten został
zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia
podróży; 3.dostarczania zamówionych biletów do siedziby Zamawiającego w uzgodnionym
terminie, nie później niż na 24 godziny przed planowaną podróżą..
II.1.5)
przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających




Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63.51.00.00-7, 63.51.20.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 24.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść
wadium w wysokości 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych) obejmujące okres związania
ofertą.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca składa oświadczenie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się należytym
wykonaniem lub wykonywaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co
najmniej 2 (dwóch) usług (umów) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia. Przez usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia
należy rozumieć usługi trwające minimum 24 miesiące i obejmujące: sprzedaż,
wystawienie i dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy
lotnicze oraz zagraniczne pasażerskie przewozy kolejowe i wartości wykonanych lub
wykonywanych usług na kwotę co najmniej 300 000,00 PLN (trzysta tysięcy) brutto
każda.



III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca składa oświadczenie.



III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o



Wykonawca składa oświadczenie.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia musi wykazać się posiadaniem
środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości nie mniejszej niż 50 000,00
PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą
wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;


wykonawca

powołujący

się

przy

wykazywaniu

spełniania

warunków

udziału

w

postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie
wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

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


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:


1 - Cena - 50



2 - wysokość upustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu lotniczego przewoźnika - 45



3 - wysokość upustu określonego w % od ceny krajowego biletu lotniczego przewoźnika - 1



4 - wysokość upustu określonego w % od ceny zagranicznego biletu kolejowego przewoźnika - 4
IV.2.2)
przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ksap.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Krajowa Szkoła
Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, pokój nr 16.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 09.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska
56, 00-922 Warszawa, pokój nr 14.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

