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Klauzula – obowiązek informacyjny 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet Normalizacyjny, 

ul. Świętokrzyska 14. 00-050 Warszawa; 

b) inspektorem ochrony danych osobowych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

jest Pan Artur Staśkiewicz, kontakt: 22 55 67 661; artur.staskiewicz@pkn.pl; 

c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego 

WRZ 261.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej Ustawą) na zapewnienie prawa do nowej wersji dla 

posiadanego oprogramowania; 

d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 

Ustawy, a także art. 6 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ; 

e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Ustawy, 

przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a 

jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały 

czas trwania umowy; 

f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 

dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, 

związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy; 

g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w 

sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

Posiada Pani/Pan: 

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 

*; 
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w 

art. 18 ust. 2 RODO **; 

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących 

narusza przepisy RODO. 

Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

b) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

W celu zapewnieniem, że wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne oraz ochrony 

prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w 

związku z udziałem wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do 

złożenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenia o 

wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub 

art. 14 RODO, jeżeli takie dane przekazuje. 

Obowiązek ten Wykonawca zrealizuje na podstawie oświadczenia, zawartego we 

wzorze Formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.*** 

____________________ 

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień 

umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności 

protokołu oraz jego załączników. 

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w 

odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków 

ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z 

uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa 

członkowskiego. 

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż 

bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści 
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oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie). 
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Rozdział 1 

Informacje ogólne 

1. Polski Komitet Normalizacyjny z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 

zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 

którego przedmiotem jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na 

przewozy lotnicze prowadzonym w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 

1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. 

2. Wszystkie koszty związane z uczestnictwem w postępowaniu, w szczególności z 

przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca składający ofertę. 

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

3. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty bez możliwości 

prowadzenia negocjacji. 

4. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ( jednolity charakter 

usługi będącej przedmiotem zamówienia stanowiącej ze względów 

organizacyjnych i ekonomicznych nierozerwalną całość, brak podziału zamówienia 

na części nie utrudnia konkurencji). 

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci katalogów elektronicznych. 

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

8. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 

ust.1 pkt 8 Ustawy. 

9. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne 

Postępowanie można wyszukać również na liście wszystkich postępowań w 

miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. Zamawiający 

zamieszcza ID postępowania (miniPortal) na stronie internetowej 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne. 

10. Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio 

związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępniane na 

stronie internetowej: https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne oraz 

https://miniportal.uzp.gov.pl/. 

11. Adres poczty elektronicznej: robert.warzecha@pkn.pl 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne
https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne
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12. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Specyfikacją Warunków Zamówienia, 

zwaną dalej SWZ lub w razie jakichkolwiek wątpliwości co do interpretacji 

postanowień SWZ stosuje się przepisy Ustawy oraz aktów wykonawczych do 

Ustawy. 
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Rozdział 2  

Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów 

na przewozy lotnicze. Przewiduje się ok. 36 przelotów rocznie tj. 72 przeloty w 

okresie dwóch lat (tam i z powrotem dla jednej osoby), w tym: 

1) około 30 przelotów rocznie (60 przelotów w okresie dwóch lat) na trasach 

europejskich w klasie ekonomicznej,  

2) około 6 przelotów rocznie (12 przelotów w okresie dwóch lat) na trasach 

pozaeuropejskich (międzykontynentalnych) w klasie ekonomicznej, ekonomicznej 

premium lub bussines.  

Zakres zamówienia został określony na podstawie prognozowanej ilości zakupu 

biletów lotniczych oraz przewidywanych tras przelotów w roku 2022 i 2023, z tym że 

są to dane orientacyjne i mogą ulec zmianie. Trasy i terminy przelotów będą 

każdorazowo określane przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do odstąpienia od części usług będących przedmiotem zamówienia podstawowego 

jak i zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z 

tego tytułu. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy przewiduje prawo opcji. 

Termin wykonania zamówienia podstawowego (około 30 przelotów na trasach 

europejskich i 6 przelotów na trasach pozaeuropejskich (międzykontynentalnych) – 

01.01.2022 r. – 31.12.2022 r. Możliwość skorzystania z prawa opcji - termin 

wykonania zamówienia objętego prawem opcji (do 30 przelotów na trasach 

europejskich i 6 przelotów na trasach pozaeuropejskich międzykontynentalnych) – 

01.01. 2023 r.– 31.12.2023 r. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę odrębnym pismem w terminie do 31.10.2022 r.  

2. W przypadku sprzedaży biletów tradycyjnych (papierowych) Wykonawca 

zobowiązany będzie, w trakcie realizacji zamówienia, każdorazowo po wyszukaniu 

połączenia oraz uzgodnieniu połączenia z Zamawiającym, do rezerwacji i nabycia 

biletów oraz do ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego w terminie ustalonym 

przez strony, ale nie później niż 48 godzin przed terminem planowanej podróży, 

której dotyczy rezerwacja i zakup biletów. W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy 

bilet do siedziby Zamawiającego nie później niż 24 godziny przed planowanym 

odlotem. W przypadku sprzedaży biletów elektronicznych będą one dostarczane 

drogą elektroniczną niezwłocznie po otrzymaniu zlecenia zakupu od Zamawiającego. 



9 
 

3. Zamawiający będzie mógł odwołać rezerwację, zmienić trasę lub termin podróży, 

lub zmienić bilet (jeżeli zmianę biletu przewiduje regulamin przewoźnika) na inną 

osobę ale nie później niż przed dniem określonym jako data wylotu .Jeżeli zmiana 

trasy, terminu, odwołanie rezerwacji, zmiana biletu wiązać się będzie z koniecznością 

rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania ewentualnej 

różnicy w cenie biletu lub pokrycia kosztów ewentualnego odwołania przelotu 

zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana 

sytuacja dotyczy. 

Do czasu w jakim dostarczane będą bilety nie wlicza się niedziel, dni świątecznych 

oraz wolnych od pracy w jednostkach sfery finansów publicznych. 

4. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje: 

1) przedstawianie różnych wariantów połączenia wraz z cenami poszczególnych 

przewoźników z uwzględnieniem najkorzystniejszej dostępnej taryfy danego 

przewoźnika i promocji, długości trasy i czasu podróży. Wykonawca będzie 

zobowiązany do uwzględniania w ww. wariantach połączeń realizowanych przez 

przewoźników zrzeszonych w IATA. Wykonawca musi być członkiem 

Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub posiadać 

aktualną akredytację IATA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie sprzedaży 

biletów lotniczych. W celu potwierdzenia, że usługi będą obejmowały przewoźników 

zrzeszonych w IATA i świadczone zgodnie ze standardami IATA Wykonawca dołączy 

do oferty aktualny certyfikat przynależności do IATA lub inny dokument 

potwierdzający aktualną akredytację IATA uprawniającą do świadczenia usług w 

zakresie sprzedaży biletów lotniczych zgodnie ze standardami IATA. Oferty innych 

przewoźników mogą być przesłane po uzgodnieniu z Zamawiającym,  

2) rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych na trasach europejskich i 

pozaeuropejskich (po uzgodnieniu - w klasach zleconych przez Zamawiającego), 

3) dostawę zamówionych biletów na zasadach określonych w pkt. 2, 

4) wymianę biletu za bilet: 

a) przy zmianie pasażera, 

b) przy zmianie terminu, 

oraz ewentualną rezygnację z zaplanowanego przelotu zgodnie z zasadami 

określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy, 

5) negocjowanie z określonym przewoźnikiem korzystnych dla Zamawiającego 

warunków rezygnacji z zamówionych biletów, 
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6) anulowanie, zwrot biletu, 

7) zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia 

zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych tj. wszelkiego 

rodzaju obowiązujących opłat np. opłat lotniskowych, podatków itp. 

5. Wykonawca wskaże (oświadczy) w ofercie z jakiego systemu lub systemów 

Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) korzysta i będzie korzystał przy świadczeniu 

usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze dla Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego. Oferta obejmująca obsługę zleceń przy pomocy systemu GDS 

uzyska 40 pkt. 

6. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie podstawowego zamówienia nie może 

być wyższe niż 130 000,00 zł. 

7. Maksymalne wynagrodzenie za wykonanie zamówienia objętego prawem opcji 

nie może być wyższe niż 130 000,00 zł. 

8. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy zawarty w 

Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór umowy 

Rozdział 3  

Termin realizacji zamówienia 

Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 do 31.12. 2023 r. Termin wykonania 

zamówienia podstawowego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Termin wykonania 

zamówienia objętego prawem opcji od 01.01. 2023 r. do 31.12.2023 r. 

Rozdział 4  

Warunki udziału w postępowaniu 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z art. 57 

Ustawy nie podlegają wykluczeniu i spełnią warunki udziału w postępowaniu 

określone w SWZ. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki 

udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. 

2.1. W zakresie potwierdzenia spełnienia warunku dotyczącego zdolności 

technicznej lub zawodowej Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych wykonuje co najmniej dwa zamówienia polegające 

na świadczeniu usług sprzedaży biletów lotniczych o wartości brutto co najmniej 

80 000 zł każde. 



11 
 

2.1.1. W przypadku, gdy w ramach realizacji wskazanej w ofercie poza 

zakresem wymaganym przez Zamawiającego, były wykonywane również 

inne świadczenia (np. sprzedaż biletów kolejowych, wycieczek itp.), 

wykazana musi zostać wartość dotycząca wyłącznie tej części usługi, która 

obejmowała rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych. Zamawiający nie 

dopuszcza sumowania wartości usług w celu potwierdzenia spełniania 

powyższego warunku. 

2.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia dla potwierdzenia spełniania warunku, Zamawiający będzie 

oceniał łącznie ich zdolność techniczną lub zawodową. 

2.1.3. Wykonawca na podstawie art. 118 ust. 1 Ustawy może w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych 

sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, 

polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 

finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków 

prawnych. W tym celu Wykonawca wraz z ofertą składa Zamawiającemu 

zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 

realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego 

podmiotu. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że 

stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby 

gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w 

szczególności: 

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego 

zasoby; 

2) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego 

zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach 

którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w 

postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 

doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wzór 
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zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. 

2.1.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty 

udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na 

wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

o których mowa w niniejszym Rozdziale, a także bada, czy nie zachodzą 

wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane 

względem Wykonawcy. 

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni zostaną Wykonawcy, w 

stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych: 

3.1 w art. 108 ust. 1 Ustawy: 

3.1.1 będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za 

przestępstwo: 

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na 

celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym 

mowa w art. 258 Kodeksu karnego, 

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego, 

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 

lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, 

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym 

mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub 

utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania 

ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego, 

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu 

karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa, 

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym 

mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769 z późn. 

zm.), 

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 

Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 

Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o 
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których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo 

skarbowe, 

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 

2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej– 

lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego; 

3.1.2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub 

nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 

3.1.1.; 

3.1.3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną 

decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca 

odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert 

dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł 

wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności; 

3.1.4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o 

zamówienia publiczne; 

3.1.5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych 

przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie 

mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej 

samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów złożyli odrębne oferty, oferty częściowe 

lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, 

że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;  

3.1.6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 Ustawy, doszło 

do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania 

tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy 

kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie 
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konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie 

wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.2 w art. 109 ust. 1 pkt 4,7 Ustawy zgodnie z którymi z postępowania o udzielenie 

zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę: 

3.2.1 w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego 

aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego 

działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego 

rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach 

miejsca wszczęcia tej procedury; 

3.2.2 który, z przyczyn leżących po jego stronie, w znacznym stopniu lub 

zakresie nie wykonał lub nienależycie wykonał albo długotrwale nienależycie 

wykonywał istotne zobowiązanie wynikające z wcześniejszej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego lub umowy koncesji, co doprowadziło do 

wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, od-szkodowania, wykonania 

zastępczego lub realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady. 

4. Dokumenty wymagane od Wykonawcy, celem potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia. 

4.1. Na potwierdzenie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt. 2 Wykonawcy 

przedłożą wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wzoru 

Formularza Oferty stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. 

4.2. W celu wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający się o 

udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania 

ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Wzoru Formularza Oferty stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ. 

4.3. Informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 4.1., 4.2., 4.4. i 

4.5 stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca i podmiot udostępniający 

zasoby (jeżeli dotyczy) nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 

postępowaniu.  

Uwaga: Oświadczenie podzielone jest na części: część pierwszą wypełnia 

Wykonawca występujący samodzielnie, część drugą wypełnia każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, część trzecią wypełnia podmiot 

udostępniający zasoby. 
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4.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o których mowa w pkt. 4.1. i 4.2. składa każdy z Wykonawców 

wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają 

brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim 

każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

4.5. W przypadku, gdy Wykonawcy będą polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych innego podmiotu, wraz z ofertą oprócz zobowiązania podmiotu 

udostępniającego zasoby (wskazanego w pkt. 2.1.3.), dodatkowo winni oni 

przedłożyć oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby; 

zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 i 2 do Wzoru Formularza Oferty 

stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ. 

4.6. Na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w art. 274 ust. 1 Ustawy 

Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, złoży w wyznaczonym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujące podmiotowe środki 

dowodowe: 

4.6.1. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 

2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w 

postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi 

przygotowanie oferty w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 3 do SWZ, 

4.6.2. wykaz wykonanych/wykonywanych usług określonych w pkt. 2.1. w 

okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – sporządzony wg wzoru 

określonego w Załączniku nr 2 do SWZ oraz: 

a) dowody, że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie, w tym: 
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aa) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz 

którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych są wykonywane; 

bb) oświadczenie Wykonawcy składającego ofertę – jeżeli z uzasadnionych 

przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

referencji, o którym mowa w pkt. 4.6.2 lit. aa). 

b) w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal 

wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte 

wykonywanie powinny być wydane w okresie ostatnich 3 miesięcy. 

4.6.3 odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art. 

109 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

4.7. Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 4 nie wzywa do złożenia podmiotowych 

środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i 

ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w 

oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy dane umożliwiające 

dostęp do tych środków. 

4.8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków 

dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te 

środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. 

4.9. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw 

wykluczenia odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia. 

Szczegółowe zasady dotyczące rodzaju i formy składanych dokumentów i 

oświadczeń określa rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

(DZ.U. poz. 2415). 

Rozdział 5  

Wyjaśniania i zmiany treści SWZ. 

1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie 

treści SWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później 

niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że 
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wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż 

na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. 

2. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w pkt. 

1, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się 

wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do 

należytego przygotowania i złożenia ofert. 

3. W przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, 

o którym mowa w pkt. 1, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania 

wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert. 

4. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w pkt. 2, nie wpływa 

na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła 

zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne oraz na miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

Rozdział 6  

Wadium 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w 

wysokości 3 000 zł. 

2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 

1) pieniądzu; 

2) gwarancjach bankowych; 

3) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 

5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 

4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy 

Zamawiającego nr: 67 1010 1010 0050 6313 9120 0000 przed upływem 

terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się datę 

uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego. 

5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako 

oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co 

najmniej poniższe wymagania: 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne
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1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące 

utratę wadium przez Wykonawcę określone w Ustawie; 

2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do 

zapłaty całej kwoty wadium; 

3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze 

żądanie; 

4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż 

termin związania ofertą (z zastrzeżeniem że pierwszym dniem związania 

ofertą jest dzień składania ofert); 

5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer 

przedmiotowego postępowania; 

6) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji 

(Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku instytucji ubezpieczeniowej 

udzielających gwarancji, podmiotu poręczającego) oraz wskazanie ich 

siedzib; 

7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia (art. 58 Ustawy), Zamawiający wymaga, aby poręczenie lub 

gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia 

lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę 

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 

6. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium, wniesie wadium w sposób 

nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu 

związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym 

mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 Ustawy zostanie odrzucona. 

7. Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 

Ustawy. 

Rozdział 7  

Termin składania oraz otwarcia ofert. 

1. Termin składania ofert upływa 26.11. 2021 r., o godzinie 9:00. 

2. Otwarcie ofert nastąpi 26.11. 2021 r., o godz. 10:00 w pom. nr 506. 

3. Najpóźniej przed otwarciem ofert, Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania tj. 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne
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informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

4. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający udostępnia na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania tj. 

https://bip.pkn.pl/zamowienia_publiczne oraz na https://miniportal.uzp.gov.pl/  

informacje o: 

1) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach 

prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania 

Wykonawców, których oferty zostały otwarte; 

2) cenach lub kosztach zawartych w ofertach. 

5. W przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia 

ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi 

niezwłocznie po usunięciu awarii. 

6. Termin związania ofertą. 

6.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni tj. do dnia 

26.12.2021 r. 

6.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

6.3. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem 

terminu związania ofertą wskazanego w pkt. 6.1., Zamawiający przed 

upływem terminu związania ofertą zwraca się jednokrotnie do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego 

okres, nie dłuższy niż 30 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą wymaga 

złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

6.4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie 

powoduje utraty wadium. 

Rozdział 8  

Opis sposobu przygotowania oferty 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 

2. Podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe lub inne dokumenty, w tym 

dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, sporządzone w 

języku obcym przekazuje się wraz z tłumaczeniem na język polski. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/
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3. Wykonawcy składają oferty na formularzu ofertowym zgodnie ze wzorem 

stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ „Wzór formularza oferty wraz z załącznikami” 

dołączając do niej wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty określone w 

niniejszej SWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy 

Wykonawcy, wpisuje on „nie dotyczy”. 

4. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub 

innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo 

przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że 

osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, 

Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru 

Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub 

innego właściwego rejestru. 

5. W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, do oferty 

należy dołączyć, pełnomocnictwo określające zakres umocowania, podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia 

ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu 

albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Ilekroć w SWZ znajdują się zapisy dotyczące 

Wykonawcy, stosuje się je odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia. Za Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia uznaje się wspólników spółki cywilnej. 

7. W przypadku zastrzeżenia części oferty jako tajemnica przedsiębiorstwa na 

podstawie art. 18 ust. 3 Ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać i 

odpowiednio oznaczyć (zaleca się wydzielenie stron zawierających zastrzeżone 

informacje zgodnie z Rozdziałem 9 pkt 8.5.) w ofercie informacje, które nie mogą 

zostać ujawnione, a także wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę 

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

W takim przypadku Wykonawca winien załączyć do oferty stosowne wyjaśnienia 

mające wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 

8. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Formularzu 
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oferty, części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom, i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców o ile są 

znane. 

9. Cena podana w ofercie musi zostać wyrażona w złotych polskich i uwzględniać 

wszystkie wymagania SWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do 

dwóch miejsc po przecinku.  

10. Zawartość oferty. 

10.1. Wypełniony Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie korzysta z 

przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 

wszystkie informacje wymagane we wzorze; 

10.2. Wskazane załączenie dowodu wniesienia wadium; 

10.3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; 

10.3.1. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej 

samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej lub postaci 

elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie 

elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w 

formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego 

stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. -Prawo o notariacie, 

które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym. Zamawiający dopuszcza również skan pełnomocnictwa 

sporządzonego uprzednio w formie pisemnej opatrzony kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być 

uwierzytelniona przez upełnomocnionego. 

10.3.2. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest 

umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy 

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. 
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10.4. Oświadczenie - o którym mowa w art. 125 ust 1 Ustawy sporządzone na 

podstawie Załączników nr 1 i 2 do Wzoru Formularza oferty, stanowiącego 

Załącznik nr 1 do SWZ; 

10.5. W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu: 

10.5.1.  zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów 

Wykonawcy; 

10.5.2. oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak 

podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby 

- Załączniki nr 1 i 2 do Wzoru Formularza oferty, stanowiącego Załącznik nr 1 

do SWZ - w przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w  postępowaniu. 

10.5.3. aktualny certyfikat przynależności do IATA lub inny dokument potwierdzający 

aktualną akredytację IATA uprawniającą do świadczenia usług w zakresie 

sprzedaży biletów lotniczych zgodnie ze standardami IATA. 

Rozdział 9  

Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których 

Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o 

wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i 

odbierania korespondencji elektronicznej. 

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a 

Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu, który dostępny jest pod 

adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu, dostępnego pod adresem: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej 

robert.warzecha@pkn.pl. 

2. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: 

1) Mariola Rasiewicz tel.: (22) 55 67 499, 

  2) Robert Warzecha tel.: (22)55 67 688. 

3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na 

ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, 

wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”. 
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4. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów 

elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji 

przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z 

systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług 

administracji publicznej (ePUAP). 

5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych 

formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i 

„Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB. 

6. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów 

elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub 

oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. 

7. Zamawiający przekazuje ID postępowania na stronie internetowej niniejszego 

postępowania. Dane postępowanie można wyszukać również na Liście 

wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla 

Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania. 

8. Złożenie oferty. 

8.1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, 

zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i 

udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania 

oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w 

szczegółach danego postępowania. W formularzu oferty Wykonawca 

zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie 

korespondencja związana z postępowaniem. 

8.2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 

8.3. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w 

postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 

podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

8.4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji 

użytkownika”, dostępnej na stronie: https://miniportal.uzp.gov.pl 

8.5. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.), 

Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w 
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wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym 

zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a 

następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część należy ten plik zaszyfrować. 

8.6. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. 

8.7. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać ofertę za 

pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” 

dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. 

8.8. Sposób wycofania oferty został opisany w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na 

miniPortalu. 

8.9. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać 

zmiany ani wycofać złożonej oferty. 

9. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy 

składania ofert i wniosków). 

9.1. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności 

składanie oświadczeń, wniosków (innych niż wskazanych w pkt. 8), 

zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za 

pośrednictwem dedykowanego formularza: „Formularz do komunikacji” 

dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal. We wszelkiej 

korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i 

Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). 

9.2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą 

poczty elektronicznej, email robert.warzecha@pkn.pl.  

9.3. Dokumenty elektroniczne, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 

„Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również 

możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty 

elektronicznej, na wskazany w pkt. 9.2. adres email. 

9.4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z 

wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 

grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji 

oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków 

komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu 

Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie 

mailto:robert.warzecha@pkn.pl
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podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, 

jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415). 

9.5. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, 

podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo 

podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

9.6. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z 

oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym 

przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. 

 

Rozdział 10 

Ocena ofert i opis kryteriów oceny ofert, sposób obliczenia ceny 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: 

I CENA (waga 60%) z następującymi podkryteriami :  

1) cena – wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie 

europejskiej - waga 50 % 

2) cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie 

pozaeuropejskiej - waga 10 % 

II SYSTEM REZERWACYJNY 

3) system rezerwacyjny – waga 40%. 

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę 

punktów obliczoną na podstawie ustalonych kryteriów, wg. poniższego wzoru: 

S = P1 + P2 + P3 

gdzie: 

S liczba wszystkich punktów uzyskanych przez ofertę badaną 

P1 liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w podkryterium  cena - wartość 

opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie europejskiej 

P2 liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w podkryterium cena - wartość 

opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie pozaeuropejskiej, 

P3 liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną w kryterium system 

rezerwacyjny.     
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Poszczególne kryteria będą oceniane w następujący sposób: 

Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie 

europejskiej 

P1n = (C1min : C1n) × 50 

gdzie: 

n  numer oferty, 

P1n  liczba punktów uzyskanych przez ofertę „n” w ramach niniejszego 

podkryterium, 

C1min  najniższa zaproponowana w postępowaniu cena oferty brutto - wartość 

opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie europejskiej 

C1n  cena brutto - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot 

na trasie europejskiej oferty numer „n” 

 W podkryterium „cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na 

przelot na trasie europejskiej” pod uwagę będzie brana cena oferty brutto  wskazana 

w formularzu oferty (pkt 1 ppkt 1)) . 

Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu  na przelot na trasie 

pozaeuropejskiej 

P2n = (C2min : C2n) × 10  

gdzie: 

n  numer oferty, 

P2n  liczba punktów uzyskanych przez ofertę „n” w ramach niniejszego 

podkryterium, 

C2min  najniższa zaproponowana w postępowaniu cena  brutto - wartość opłaty 

transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na przelot na trasie pozaeuropejskiej 

C2n  cena  - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu za bilet na przelot 

na trasie pozaeuropejskiej oferty numer „n” 

W podkryterium „cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu na 

przelot na trasie pozaeuropejskiej” pod uwagę będzie brana cena  brutto  wskazana 

w formularzu oferty (pkt 1 ppkt 2)) . 

P3   Oferta obejmująca obsługę zleceń przy pomocy systemu GDS uzyska 40 pkt. 

Oferta nie obejmująca obsługi zleceń przy pomocy systemu GDS uzyska 0 pkt. 

Wykonawca wypełni formularz oferty.  

3. Cena oferty musi być podana w złotych polskich i nie może być równa zero zł. 
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4. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza 

się wariantowości cen..  

5. Ceny oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.  

6. . Zamawiający będzie dokonywał zapłaty za rzeczywiście zakupione bilety w 

zależności od zapotrzebowania, z uwzględnieniem  opłat transakcyjnych za 

wystawienie biletu zaoferowanych przez Wykonawcę. 

7. Ocena złożonych ofert odbędzie się wyłącznie na podstawie wymaganych w 

treści SWZ oświadczeń i dokumentów. Przedmiotowe środki dowodowe (certyfikat 

IATA) podlegają uzupełnieniu. 

8. Zamawiający dokona weryfikacji ofert, badając czy oferty: 

a. nie podlegają odrzuceniu 

b. zawierają rażąco niską cenę 

9. Zamawiający, na podstawie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 Ustawy, 

dokona wstępnej oceny braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków 

udziału w postępowaniu. 

10. Zamawiający sporządzi wstępny ranking ofert przyznając punkty w kryteriach 

określonych w SWZ. 

11. Następnie do Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona 

Zamawiający skieruje wezwanie do złożenia w terminie nie krótszym niż 5 dni, 

aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych mających 

potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw 

wykluczenia. 

Rozdział 11 

Informacje o wyborze oferty i formalnościach, jakie muszą być dopełnione po 

wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi 

jednocześnie Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, 

siedzibę albo miejsce zamieszkania, jeżeli jest miejscem wykonywania 

działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i 

nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania, jeżeli są miejscami 

wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także 

punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną 

punktację; 
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1.2. Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne; 

2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści 

informacje, o których mowa w pkt. 1.1 na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania. 

3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą 

poinformowany zostanie o terminie zawarcia umowy. 

4. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda przedstawienia 

Pełnomocnictwa dla osób podpisujących umowę, jeśli ich umocowanie do 

podpisania umowy nie wynika z dokumentów załączonych do oferty. 

5. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

6. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych we Wzorze Umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ. 

7 Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do 

treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 Ustawy oraz 

wskazanym we Wzorze Umowy. 

8. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, 

zachowania formy pisemne. 

Rozdział 12  

Podwykonawstwo 

1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania przez 

Wykonawcę nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znane. 

Wskazanie niniejszego ma nastąpić w Formularzu Oferty. 

2. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w 

celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o 

udzielenie zamówienia. 

Rozdział 13  
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Środki ochrony prawnej 

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy. 

2. Odwołanie przysługuje na: 

2.1. niezgodną z przepisami Ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie 

umowy; 

2.2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której 

Zamawiający był obowiązany na podstawie Ustawy. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo 

kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed 

upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać 

się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 5 dni od 

dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub treści 

SWZ na stronie internetowej. 

5. Odwołanie, w przypadkach innych niż określone w pkt. 4, wnosi się w terminie: 

5.1. 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej, 

5.2. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny 

niż określony w pkt 5.1. 

6. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt. 4 i 5 wnosi się w terminie 5 

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

było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego 

wniesienia. 

7. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 

ust. 1 Ustawy, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 

przysługuje skarga do sądu. 
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8. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o 

apelacji, jeżeli przepisy Działu IX Ustawy nie stanowią inaczej. 

9. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień 

publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych". 

10. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w 

art. 519 ust. 1 Ustawy, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 

Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej 

wniesieniem. 

11. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do 

sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 
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Załącznik nr 1 do SWZ- Wzór formularza oferty wraz z załącznikami 

 

…………………………………….. 

(nazwa i adres Wykonawcy) 

 

OFERTA 

Polski Komitet Normalizacyjny 

ul. Świętokrzyska 14 

00-050 Warszawa 

Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu prowadzonym w trybie podstawowym na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej Ustawą) na 

świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze ja/my niżej 

podpisany/ni: 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

działając w imieniu i na rzecz: 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy lub Wykonawców występujących 

wspólnie na podstawie art. 58 ust. 1 Ustawy) 

 

1. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

zawartym w SWZ za cenę:  

1) Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu lotniczego na 

zagranicznych trasach europejskich brutto  ……………….………...……… zł 

Słownie …………………………………………………….……………………….…. zł 

2) Cena - wartość opłaty transakcyjnej z tytułu sprzedaży biletu lotniczego na 

zagranicznych trasach pozaeuropejskich brutto  …….……………….……………. zł 

Słownie ……………………………………………..…………………………………. zł 

2. Oświadczamy, że aktualnie korzystamy i przy świadczeniu usług rezerwacji i 

sprzedaży biletów na przewozy lotnicze dla Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

będziemy korzystać z systemu/systemów GDS : 

…………………………………………………………………………… 
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3. Zobowiązujemy się do stosowania, do rozliczeń z Zamawiającym, opłat 

transakcyjnych  za wystawienie biletu określonych w pkt 1 ppkt 1 i ppkt 2 na 

zasadach określonych w SWZ i wzorze umowy. 

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

5. Uznajemy warunki płatności określone we wzorze umowy, tj. przelew w terminie 

do 14 dni od daty otrzymania faktury. 

6. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia. Na potwierdzenie tego zostało wniesione wadium w 

wysokości …………….. zł. 

Zwrotu wadium prosimy dokonać na nasz rachunek bankowy: 

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

(dotyczy wadium wniesionego w pieniądzu) 

7. Oświadczamy, że sposób reprezentacji spółki jest następujący: 

……………………………………………………………………………………………. 

(wypełniają jedynie przedsiębiorcy prowadzący działalność w formie spółki cywilnej) 

8. Oświadczamy, iż za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na 

stronach ………… i w załącznikach nr … na stronach …. - niniejsza oferta oraz 

wszelkie pozostałe załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji 

stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 

9. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z SWZ i wzorem umowy. Zobowiązujemy się, 

w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na zasadach w nich 

określonych, zgodnej z niniejszą ofertą, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

10. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy * czynnym podatnikiem podatku VAT. 

11. Oświadczamy, że korzystamy/nie korzystamy* w trakcie realizacji niniejszego 

zamówienia z potencjału innego podmiotu w rozumieniu art. 118 Ustawy. 

12. Oświadczamy, że dane rejestrowe podmiotu udostępniającego zasoby, z których 

korzystam w trakcie realizacji niniejszego zamówienia w rozumieniu art. 118 

Ustawy są następujące: 

Nazwa podmiotu/ów - ………………………. 

Adres podmiotu/ów - ……………………….. 
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Numer wpisu do odpowiedniego rejestru – KRS lub data rozpoczęcia działalności 

z CEIDG - ………………………NIP oraz Regon - ………………………….. 

13. Oświadczamy, że w przypadku wygrania postępowania: 

1) całość prac objętych zamówieniem wykonamy siłami własnymi*; 

2) powierzymy podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia*: 

…………………………………………………………. 

14. Dane rejestrowe podwykonawców, którym powierzę realizację części zamówienia, 

o których mowa w pkt. 14 ppkt 2 są następujące: 

Nazwa podwykonawcy/ców - ………………………. 

Adres podwykonawcy/ców - ………………………… 

Numer wpisu do odpowiedniego rejestru – KRS lub data rozpoczęcia działalności z 

CEIDG - …………………………, NIP oraz Regon - ……………………… 

15.Korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na adres 

e-mail: ……………………………………., lub adres skrzynki ePUAP …………….. 

16. Oświadczam, że jestem/nie jestem* mikroprzędsiębiorcą/małym/średnim 

przedsiębiorcą. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy zaznaczyć jedną z 

poniższych opcji : 

Oświadczam, że jestem: 

󠅄 mikroprzedsiębiorcą 

󠅄 małym przedsiębiorcą 

󠅄 średnim przedsiębiorcą. 

17. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub 

art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio 

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia 

publicznego w niniejszym postępowaniu *. 

18. Załącznikami do niniejszej oferty są: 

…………………………., dnia……………… 

 

 

……………………………………………… 

(podpis Wykonawcy) 

Uwaga 

*Niepotrzebne proszę nie wypełniać lub skreślić.  
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Załącznik nr 1 do oferty - wzór 

Część I dla Wykonawcy występującego samodzielnie 

 

 

.………………………………… 

Pieczęć/nazwa, adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na świadczenie 

usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze działając w imieniu (nazwa 

Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania: 

oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale 4, pkt. 2.1. SWZ 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez zamawiającego (Rozdział 4 pkt. 2.1. SWZ), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), 
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w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

(określić zakres w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu). 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy)  
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Część II dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

.………………………………… 

Pieczęć/nazwa, adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o 

którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na świadczenie 

usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, działając w imieniu 

(nazwa Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania: 

oświadczam, że wspólnie z 

………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać Wykonawcę, z którym składający oświadczenie wspólnie ubiega się 

o udzielenie zamówienia; podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)  

ubiegam się o udzielnie zamówienia na………………………………………………….. 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez 

Zamawiającego w Rozdziale 4, pkt. 2.1. SWZ w następującym zakresie: 

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

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez Zamawiającego (Rozdział 4 pkt. 2.1. SWZ), polegam na zasobach 

następującego/ych podmiotu/ów: 

………………………………………………………………………………………………….. 
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(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG),  

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

(określić zakres w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby podmiotu). 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy)  
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Część III dla innego podmiotu udostępniającego zasoby 

 

 

.………………………………… 

Pieczęć/nazwa, adres podmiotu udostępniającego zasoby 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o spełnianiu warunków 

udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze 

zm.) 

Działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………… 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z 

udostępnieniem moich zasobów: 

…………………………………………………………………………………………………

………… 

należy wskazać Wykonawcę, któremu podmiot składający oświadczenie udostępnia 

zasoby ; podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG 

 

który składa ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) na świadczenie 

usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze niniejszym oświadczam, że 

spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w 

Rozdziale 4, pkt. 2.1. SWZ w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………… 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis osoby reprezentującej podmiot udostępniający zasoby) 
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Załącznik nr 2 do oferty - wzór 

Część I dla Wykonawcy występującego samodzielnie 

.………………………………… 

 

Pieczęć/nazwa, adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.) 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej 

Ustawą) na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze 

działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) 

……………………………………………………………………………………………. 

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

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania: 

1 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy, 

2 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy, w związku z art. 111 Ustawy, 

3 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt 4 i pkt 7 Ustawy. 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie 
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podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

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

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy)  
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

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

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), 

 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 
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Część II dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 

.………………………………… 

Pieczęć/nazwa, adres Wykonawcy 

 

Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia, o którym mowa 

w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.) 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej 

Ustawą) na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze 

działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania: 

oświadczam, że wspólnie z 

………………………………………………………………………………………………… 

(należy wskazać Wykonawcę, z którym składający oświadczenie wspólnie ubiega się 

o udzielenie zamówienia; podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od 

podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

ubiegam się o udzielnie zamówienia na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży 

biletów na przewozy lotnicze : 

1 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy. 

2 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy, w związku z art. 111 Ustawy. 

3 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy. 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. Ustawy (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………… 

..............................., …………….. 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 

PODMIOTEM, NAKTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych 

podwykonawcą/ami: 

……………………………………………………………………..….…… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 

KRS/CEiDG), 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 
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Część III podmiotu udostępniającego zasoby 

 

.………………………………… 

Pieczęć/nazwa, adres podmiotu udostępniającego zasoby 

 

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek 

wykluczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) 

Działając w imieniu: 

…………………………………………………………………………………………… 

i będąc należycie upoważnionym do jego reprezentowania, w związku z 

udostępnieniem moich zasobów, Wykonawcy ….………………………………… 

…………………………………………………………. 

należy wskazać Wykonawcę, któremu podmiot składający oświadczenie udostępnia 

zasoby ; podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: 

NIP/PESEL, KRS/CEiDG 

który składa ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej 

Ustawą) na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze 

niniejszym: 

1 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy, 

2 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

ust. 1 Ustawy, w związku z art. 111 Ustawy, 

3 oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 

ust. 1 pkt 4 i 7 Ustawy. 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

 

……………………………………………. 

(podpis podmiotu udostępniającego zasoby) 
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Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z 

postępowania na podstawie art. …………. ustawy (podać mającą zastosowanie 

podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 Ustawy). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 

ust. 2 Ustawy podjąłem następujące środki naprawcze: 

………………………………………………………………………………………………… 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD) 

……………………………………………. 

(podpis podmiotu udostępniającego zasoby)  
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Załącznik nr 2 do SWZ – Wzór wykazu zamówień 

.………………………………… 

 nazwa i adres Wykonawcy) 

Wykaz zamówień 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze, na 

potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w Rozdziale 4 SWZ, 

oświadczamy, że wykonaliśmy/wykonujemy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem 

terminu składania ofert następujące zamówienia : 

 

Lp 

Przedmiot 

zamówienia 

(rodzaj usług) 

Nazwa i adres 

zamawiającego (odbiorca) 

Wartość 

zamówienia 

(brutto) 

Data 

rozpoczęcia -

data 

wykonania 

(dzień, 

miesiąc, rok) 

   

 

   

  

 

   

 

Uwaga! 

Należy dołączyć dowody potwierdzające, że zamówienia wykonane zostały lub są 

wykonywane należycie. 

………….………………, Dnia …………… 

 

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

( podpis osoby/osób reprezentującej Wykonawcę)  
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Załącznik nr 3 do SWZ - Wzór oświadczenia w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy 

 

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), (zwanej dalej 

Ustawą) na świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze 

działając w imieniu (nazwa Wykonawcy) 

………………………………………………………………………………………………… 

zwanego dalej „Wykonawcą” i będąc należycie upoważnionym do jego 

reprezentowania, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 

108 ust. 5 Ustawy oświadczam (na podstawie zamieszczonej na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 222 

ust. 5 Ustawy), że: 

1) należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm. ), 

wraz z niżej wymienionymi podmiotami, które złożyły ofertę w niniejszym 

postępowaniu: 

Lp. Nazwa podmiotu Adres podmiotu 

1. 

2. 

Jednocześnie składam następujące dokumenty / informacje potwierdzające 

przygotowanie oferty niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej 

grupy kapitałowej: 

………………………………………………………………………………………………… 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

2) nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 

lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 
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1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w niniejszym 

postępowaniu. 

 

..............................., .......................... 

(miejscowość) (Data: RRRR-MM-DD 

 

……………………………………………. 

(podpis Wykonawcy) 

 

UWAGA :należy wypełnić pkt. 1 lub pkt. 2 
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Załącznik nr 4 do SWZ  

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA DO DYSPOZYCJI 

WYKONAWCY ZASOBÓW NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Po zapoznaniu się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia obowiązującą w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na  rezerwację i sprzedaż biletów na przewozy 

lotnicze my: 

_____________________________ (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

_____________________________ (imię i nazwisko osoby podpisującej) 

oświadczając iż jesteśmy osobami odpowiednio umocowanymi do niniejszej czynności 

działając w imieniu ______________________________________________ (wpisać 

nazwę podmiotu udostępniającego) z siedzibą w ___________________________ 

(wpisać adres podmiotu udostępniającego) zobowiązujemy się do: 

udostępnienia 

__________________________________________________________________ 

(wpisać komu)  

z siedzibą w _______________________________ (wpisać adres), zwanemu dalej 

Wykonawcą, posiadanych przez nas zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia. 

Zakres zasobów, jakie udostępniamy Wykonawcy: 

___________________________________________________________________ 

(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby)  

__________________________________________________________________ 

(należy szczegółowo wyspecyfikować udostępniane zasoby) 

Sposób i zakres w jaki powyższe zasoby będą udostępnione: 

___________________________________________________________________  

(należy wskazać na sposób udostępnienia zasobów) 

Charakter stosunku, jaki będzie nas łączył z Wykonawcą: 
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___________________________________________________________________ 

(należy wskazać rodzaj umowy jaka łączy podmioty, podstawowe zobowiązania 

podmiotu udostępniającego potencjał, jak też okres na jaki została zawarta) 

Okres naszego udziału w wykonywaniu zamówienia: 

___________________________________________________________________  

(W przypadku udostępnienia wiedzy i doświadczenia proszę wskazać czynności w 

ramach zamówienia, jakie zostaną powierzone podmiotowi trzeciemu, okresy w jakich 

będzie brał udział w wykonywaniu zamówienia. W przypadku udostępnienia innego 

potencjału proszę wskazać w jaki sposób podmiot będzie uczestniczył w wykonywaniu 

zamówienia oraz w jakim okresie). 

W związku z powyższym oddajemy Wykonawcy do dyspozycji ww. zasoby w celu 

korzystania z nich przez Wykonawcę – w przypadku wyboru jego oferty w 

przedmiotowym postępowaniu i udzielenia mu zamówienia - przy wykonaniu 

przedmiotu zamówienia.  

Upoważniamy Wykonawcę do poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów 

oraz oświadczeń dotyczących podmiotu udostępniającego zasoby. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

Miejscowość i data Imię, nazwisko i podpis, stanowisko osoby uprawnionej do 

reprezentacji podmiotu udostępniającego zasoby 
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Załącznik nr 5 do SWZ – Wzór umowy 

 

UMOWA NR …….. – 

W dniu …………………………… w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Polskim 

Komitetem Normalizacyjnym z siedzibą w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14, NIP 

525-10-08-869, Regon 010415408 reprezentowanym przez 

…………………………………………………………………………………… 

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

 

Firmą 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………NIP 

…………………… i REGON …………………….. reprezentowaną przez  

Panią/Pana …………………………...…. 

zwaną dalej Wykonawcą 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy lotnicze prowadzonym 

w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 

r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 

Ustawą, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§1 

PRZEDMIOT UMOWY I WARUNKI REALIZACJI 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na 

przewozy lotnicze na trasach europejskich w klasie ekonomicznej na trasach 

pozaeuropejskich (międzykontynentalnych) w klasie ekonomicznej, ekonomicznej 

premium lub bussines.  

2. Zamawiający na podstawie art. 441 ust. 1 Ustawy przewiduje prawo opcji 

obejmującej świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów na przewozy 

lotnicze na trasach europejskich w klasie ekonomicznej i na trasach 

pozaeuropejskich międzykontynentalnych w klasie ekonomicznej, ekonomicznej 

premium lub bussines w roku 2023.  
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3. O zamiarze skorzystania z prawa opcji Zamawiający poinformuje Wykonawcę 

odrębnym pismem w terminie do 31.10.2022 r.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej 

realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i 

krajów docelowych w zakresie wszelkiego rodzaju obowiązujących opłat, w 

szczególności opłat lotniskowych, podatków itp.  

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego 

zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Za dostarczenie biletów do 

siedziby Zamawiającego rozumie się dostarczenie pocztą elektroniczną na adres: 

wrzsekr@pkn.pl (z kopią na adres: zrzsekr@pkn.pl) lub fizyczne dostarczenie do 

Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Warszawa, ul. Świętokrzyska 14. 

6. Wykonawca zapewni najkorzystniejsze dla Zamawiającego połączenia, 

bezkolizyjną realizację połączeń wieloetapowych i najkrótsze połączenia na danej 

trasie.  

7. Dostarczenie biletów tradycyjnych (papierowych) do siedziby Zamawiającego 

nastąpi każdorazowo w terminie ustalonym przez Strony, ale nie później niż na 48 

godz. przed terminem planowanej podróży, której dotyczy rezerwacja i zakup 

biletów. W sytuacji nagłej Wykonawca dostarczy bilet do siedziby Zamawiającego 

nie później niż w ciągu 24 godz. od otrzymania zlecenia. 

8. Do czasu, w jakim dostarczane będą bilety nie wlicza się niedziel, dni 

świątecznych oraz wolnych od pracy u Zamawiającego. 

9. W przypadku sprzedaży biletów elektronicznych będą one dostarczane drogą 

elektroniczną niezwłocznie, jednak nie później niż następnego dnia po otrzymaniu 

zlecenia zakupu od Zamawiającego.  

10. W sytuacjach, niedających się wcześniej przewidzieć Zamawiający może odwołać 

rezerwację, zmienić trasę, zmienić termin podróży zmienić bilet na inną osobę, 

zrezygnować z biletu z zastrzeżeniem, że zmiany takie może dokonać nie później 

niż przed dniem określonym jako data wylotu. 

11. Jeżeli zmiana trasy, rezygnacja z rezerwacji lub biletu wiązać się będzie z 

koniecznością rekalkulacji ceny biletu lub pokrycia kosztów rezygnacji z 

rezerwacji lub rezygnacji z biletu, Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania 

ewentualnej różnicy w cenie biletu lub pokrycia kosztów ewentualnego odwołania 

rezerwacji lub rezygnacji z biletu zgodnie z zasadami określonymi w taryfie 

mailto:zrzsekr@pkn.pl
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przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy zgodnie z warunkami podanymi 

przez Wykonawcę, o których jest mowa w ust. 17. 

12. Wykonawca zobowiązuje się do negocjowania z określonym przewoźnikiem 

korzystnych dla Zamawiającego warunków operacji, o których mowa w ust. 11. 

13. Dostarczenie biletów będzie odbywało się na podstawie każdorazowych zleceń 

wysłanych przez Zamawiającego pocztą elektroniczną, w których, Zamawiający 

określi: 

 1) datę i godzinę wylotu, 

 2) miejsce docelowe, 

 3) ilość i nazwiska podróżnych, 

 4)  termin i miejsce dostarczenia biletów (w przypadku sprzedaży biletów  

 tradycyjnych). 

14. Wykonawca niezwłocznie, jednak nie później niż  następnego dnia po otrzymaniu 

zlecenia  o którym mowa w ust. 13, prześle Zamawiającemu drogą elektroniczną 

potwierdzenie przyjęcia zlecenia do realizacji lub wystawiony bilet elektroniczny. 

15. Zlecenie może być poprzedzone przesłaniem, do Wykonawcy pocztą 

elektroniczną, zapytania o możliwe warianty połączeń, w którym Zamawiający 

określi: 

 1) datę i godzinę wylotu, 

 2) miejsce docelowe, 

 3) ilość zamawianych biletów, 

 4) termin i miejsce dostarczenia biletów (w przypadku sprzedaży biletów 

tradycyjnych). 

16. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać najkorzystniejsze zestawienie wariantów 

połączeń pod względem ceny, długości trasy, ilości przesiadek oraz czasu 

podróży w terminie do 24 godzin od momentu otrzymania od Zamawiającego 

zapytania, o którym mowa w ust. 15. Ww. termin nie obowiązuje w sytuacji 

określonej w ust. 7. Wykonawca zobowiązuje się do uwzględniania w ww. 

wariantach połączeń realizowanych przez przewoźników zrzeszonych w IATA. 

Wykonawca będzie świadczył usługi rezerwacji i sprzedaży biletów będących 

przedmiotem umowy zgodnie ze standardami IATA. Oferty innych przewoźników 

mogą być przesłane po uzgodnieniu z Zamawiającym. 

17. W dostarczanych zestawieniach wariantów połączeń Wykonawca określi termin, 

zawierający datę i godzinę, do końca, którego można złożyć zamówienie oraz 
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poda warunki dokonania przez Zamawiającego zmian w rezerwacji lub rezygnacji 

z zamówionego biletu, w tym ewentualnych kosztów z tym związanych. 

18. Zlecenia, o których mowa w ust. 13, potwierdzenia, o których mowa w ust. 14, 

zapytania, o których mowa w ust. 15 oraz zestawienia, o których mowa w ust. 16 

przesyłane będą drogą elektroniczną albo telefonicznie. Zlecenia telefoniczne 

będą potwierdzane drogą elektroniczną, na adresy, wyszczególnione w § 5.  

§2 

TERMIN REALIZACJI 

1. Termin realizacji zamówienia od 01.01.2022 do 31.12. 2023 r. w tym termin 

wykonania zamówienia podstawowego od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., termin 

wykonania zamówienia objętego prawem opcji od 01.01. 2023 r. do 31.12.2023 r. 

2. Umowa wygasa z upływem okresu na jaki została zawarta lub po wyczerpaniu 

kwoty o której mowa w § 3 ust. 5 lub w ust 6 Umowy. 

3. W przypadku, gdy kwota, na jaką opiewa Umowa nie zostanie wyczerpana, a 

upłynął termin, na jaki została zawarta, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy nie 

przysługują roszczenia z tego tytułu. 

4. Zasady wskazane w ust 2 i 3 dotyczą także sytuacji, kiedy Umowa zostanie 

przedłużona w ramach prawa opcji. 

§ 3 

WYNAGRODZENIE 

1. Z tytułu realizacji niniejszej umowy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 

wyłącznie za faktycznie wydane bilety.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 nie obejmuje kosztów, o których mowa 

w § 1 ust. 11. 

3. Z tytułu realizacji każdego zamówienia jednostkowego Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie za faktycznie zrealizowane usługi, które musi uwzględniać 

wszystkie koszty związane z realizacją usługi, w tym: 

1) cenę jednostkową taryfy biletów pomniejszoną o wszelkie zniżki promocyjne, 

specjalne, grupowe i inne przysługujące Zamawiającemu i Wykonawcy; 

2) inne opłaty stanowiące czynniki cenotwórcze biletu (lotniskowe, paliwowe itp.); 

3) koszty związane z obsługą rezerwacji (zmiana, odwołanie, wymiana biletu 

itp.); 

4) koszty dostarczenia biletu, faktury (opłaty związane z korespondencją 

przedstawicieli Stron itp.); 
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5) opłatę transakcyjną (agencyjną) z tytułu sprzedaży 1 biletu lotniczego: 

a)  na trasie europejskiej wynoszącą: ................ zł brutto,  

b) na trasie pozaeuropejskiej wynoszącą:………..zł brutto 

którą stanowi kwota zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie będącej 

integralną częścią umowy i jest niezmienna przez cały czas jej trwania. 

4. Składowe wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3  pkt 1) – 5) obejmują całość 

przedmiotu zamówienia i zaspokajają wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu 

realizacji umowy. 

 (niniejszy zapis zostanie uzupełniony o informacje podane w ofercie Wykonawcy) i 

obejmować będzie obowiązującą stawkę podatku VAT. 

5. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy, za wykonanie 

podstawowego zamówienia, nie przekroczy 130 000,00 zł. 

6. Maksymalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy za wykonanie 

zamówienia objętego prawem opcji, nie przekroczy 130 000,00 zł. 

7. Zmiany wysokości elementów wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 

wynikające: 

1) ze zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,  

2) ze zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) ze zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne,  

4) ze zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, mogą być dokonane za zgodą Stron, wyłącznie w formie aneksu do 

niniejszej umowy. 

8. Zmiany, o których mowa w ust. 7 mogą być dokonane na pisemny wniosek 

Wykonawcy zawierający uzasadnienie, a ponadto w przypadku zmian, o których 

mowa w ust 7 pkt. 2) oraz pkt 3) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z 

wnioskiem: 
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1) szczegółowej kalkulacji – wyliczenia i uzasadnienia kwoty, o którą wnioskuje, 

wskazującej na wpływ zmiany wskaźników, o których mowa w ust. 7 pkt 2 lub 3 na 

wysokość ponoszonego przez Wykonawcę wynagrodzenia, oraz 

2) kopii dokumentów potwierdzających przedłożone kalkulacje (w szczególności listy 

zatrudnionych pracowników, deklaracji ubezpieczeniowych, umów o pracę,  umów 

zlecenia, faktur) na podstawie, których Zamawiający może potwierdzić wyliczenia 

zawarte w kalkulacji, o której mowa w pkt 1). 

9.  Koszty zmian wysokości wynagrodzenia zamawiający poniesie według wyliczenia 

opartego na dokumentach wskazanych w ust. 8, po przedłożeniu przez Wykonawcę 

wszystkich wymaganych w ust. 8 dokumentów, pozwalających na wyliczenie tych 

kosztów. 

10. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wysokości opłaty transakcyjnej, 

o której mowa w ust. 3 pkt 5 powyżej. 

11. Zmiana, o której mowa w ust. 10, obliczana jest w oparciu o zmiany 

miesięcznego wskaźnika cen towarów  i  usług  konsumpcyjnych  ogłaszanego  w  

komunikacie  Prezesa  Głównego  Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”).   

12. Przez  zmianę  opłaty transakcyjnej rozumie  się  zarówno  jej  podwyższenie,  

jak  i  obniżenie,  w zależności od wzrostu lub obniżenia cen, o których mowa w ust. 

11, względem ceny przyjętej w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego 

w Ofercie. 

13. Strony  będą uprawnione do żądania zmiany opłaty transakcyjnej, gdy poziom 

zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w 

ust. 11 , będzie wynosił nie mniej niż 3 punkty procentowe, z zastrzeżeniem ust. 14 

poniżej.    

14. Wniosek o podwyższenie lub obniżenie  opłaty transakcyjnej może zostać 

złożony w okresie obowiązywania Umowy, nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy 

od jej zawarcia.  

15. Kwota, o którą należy zmienić opłatę transakcyjną obliczana będzie wedle 

następującego wzoru:  

Kwota brutto = (P1 – P2) x 100% x opłata transakcyjna brutto*   
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• P1  –  wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę opłaty 

transakcyjnej,   

lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się 

z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.   

• P2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa,  

• * opłata transakcyjna brutto wskazana w ust 3 pkt 5 Umowy 

16. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie opłat transakcyjnych na  

poziomie 15 % opłaty transakcyjnych wskazanych w ust 3 pkt 5 Umowy, w efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.   

17. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie opłat transakcyjnych na 

poziomie 15 % opłat transakcyjnych wskazanych w ust 3 pkt 5 Umowy,  w  efekcie 

zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.  

18. Wykonawca, którego opłata transakcyjna została zmieniona zgodnie z niniejszym 

paragrafem, zobowiązany jest do zmiany opłaty transakcyjnej przysługującego 

podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen 

towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika,  określonego w ust. 12 powyżej,  

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem Umowy są usługi 

oraz okres obowiązywania Umowy przekracza 12 miesięcy.  

19. Występując o zmianę opłaty transakcyjnej, zgodnie z postanowieniami  

niniejszego  paragrafu, Strona  zobowiązana jest do złożenia  pisemnego, pod 

rygorem nieważności, wniosku. We wniosku należy wykazać, że zaistniały wskazane 

w niniejszym paragrafie przesłanki do dokonania zmiany maksymalnych cen 

jednostkowych brutto w szczególności, że doszło do zmiany ceny materiałów lub 

kosztów związanych z realizacją Umowy uprawniającej do dokonania zmiany opłaty 

transakcyjnej oraz należy wykazać w jakim zakresie zmiana ceny materiałów lub 

kosztów, o której mowa w powyższym ust. 11 powyżej, ma wpływ na koszty 

wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. Strony zastrzegają sobie prawo 

do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku wymienionego w 

zdaniu poprzedzającym. 

20. Zmiana opłat transakcyjnych zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu 

wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 4 

ZAPŁATA WYNAGRODZENIA 

1. Należność za każdy wydany bilet uregulowana będzie przelewem na konto nr 

…………………………… w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez 

Zamawiającego. Faktura zostanie wystawiona na: Polski Komitet Normalizacyjny, 

ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa, NIP: 525-10-08-869. 

2. Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie faktur pocztą elektroniczną w formacie 

pdf. na adres: wrzsekr@pkn.pl (z kopią na adres: zrzsekr@pkn.pl) i będzie 

potwierdzał pocztą elektroniczną otrzymanie  ww. faktur. 

3. Faktura za bilet, poza wymogami księgowymi musi zawierać: 

1) nazwisko zlecającego, 

2) trasę przelotu, 

3) cenę biletu wg taryfy przewoźnika, 

4) wysokość zastosowanej  opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu (niniejszy 

zapis zostanie doprecyzowany w oparciu o informacje podane w ofercie 

Wykonawcy), 

5) cenę biletu po zastosowaniu opłaty transakcyjnej, 

6) nazwisko osoby wyjeżdżającej. 

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

5. W przypadku opóźnienia płatności w stosunku do terminu określonego w ust. 1, 

z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca może obciążyć 

Zamawiającego odsetkami w wysokości ustawowej. 

§ 5 

NADZÓR NAD REALIZACJĄ UMOWY 

1. Do współdziałania przy realizacji umowy Strony wyznaczają:. 

1) ze strony Wykonawcy …….………………………………………….…...……., nr 

telefonu …………………., adres e-mail …………………………, 

2) ze strony Zamawiającego Mariola Rasiewicz tel. 225567499, email 

wrzsekr@pkn.pl (kopia do zrzsekr@pkn.pl) 

2. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie 

poinformowania drugiej Strony w formie pisemnej. Zawiadomienie takie powinno 

zostać podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Stron. 

mailto:wrzsekr@pkn.pl
mailto:wrzsekr@pkn.pl
mailto:zrzsekr@pkn.pl
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3. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby wykonujące czynności objęte 

przedmiotem Umowy były zatrudnione przez Wykonawcę lub jego 

podwykonawców/dalszych podwykonawców na podstawie stosunku pracy w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 

r. poz. 1320 z późn. zm.).  

4. W trakcie realizacji Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym 

w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej 

dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności objęte 

przedmiotem Umowy w trakcie realizacji Umowy: 

a) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w 

trakcie realizacji Umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 

wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna 

zostać przekazana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony 

danych osobowych, w szczególności przepisami Rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 

pracowników, numerów dokumentów tożsamości, wysokości 

wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek itp., które nie są 

niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu wykonania postanowień 

niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i nazwisko pracownika, data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe 

do zidentyfikowania; 

b) Zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 

zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy; 

c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę 
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lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika 

przez pracodawcę do ubezpieczeń, przekazaną w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, w szczególności 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 

związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (tj. w 

szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, numerów dokumentów 

tożsamości, wysokości wynagrodzenia, wysokości odprowadzanych składek 

itp., które nie są niezbędne do udostępnienia Zamawiającemu w celu 

wykonania postanowień niniejszej umowy). Informacje takie jak: imię i 

nazwisko pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

5. W celu weryfikacji prawdziwości zaświadczeń, o których mowa w ust. 4 powyżej, 

Zamawiający uprawniony jest do skierowania stosownego zapytania do Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże i nie udokumentuje, w terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, 

że Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, 

osoby wykonujące czynności objęte przedmiotem Umowy, jako czynności 

polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną - w wysokości 1.000,00 zł 

(słownie złotych: tysiąc  00/100) za każdy taki przypadek. 

7. 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 czynności 

objęte przedmiotem Umowy. 

 
 

§ 6 

KARY UMOWNE 
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1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w 

przypadku:  

1) niedostarczenia biletu w terminie ustalonym każdorazowo przez Strony, 

zgodnie z § 1 ust. 7 lub ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do każdego z 

tych terminów, jednak nie więcej niż 1400 zł lub 

2) zwłoki w podjęciu działań określonych w § 1 ust. 14 lub ust. 16, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł za każdy taki 

przypadek. 

3) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia Podwykonawcy w 

przypadku, o którym mowa w § 3 ust 11-20 - w wysokości 300 zł. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy w okolicznościach wskazanych w § 9 ust. 

1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2500 zł.  

3. Zamawiający ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w oparciu o notę obciążeniową wystawioną przez Zamawiającego, bez 

wzywania Wykonawcy do dokonania jej zapłaty. 

4. W przypadku niedokonania potrącenia, o którym mowa w ust. 2, kara umowna 

będzie płatna na podstawie noty obciążeniowej, wystawionej przez Zamawiającego, 

w terminie 7 dni od daty doręczenia noty Wykonawcy. 

 

§ 7 

UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW W REALIZACJI UMOWY 

1. W toku realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca może korzystać ze świadczeń osób 

trzecich jako swoich podwykonawców, przy jednoczesnym zachowaniu następujących 

warunków: 

1) zlecenie wykonania części Przedmiotu Umowy podwykonawcom nie wyłącza 

odpowiedzialności Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części 

Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i 

zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to 

były uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników; 

2) zlecenie realizacji podwykonawcom wymaga pisemnej zgody Zamawiającego; 

3) za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom wyłączną odpowiedzialność ponosi 

Wykonawca. 
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2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale następujących Podwykonawców: 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

________________ - w zakresie __________________, 

1) [wskazanie firmy, danych kontaktowych, osób reprezentujących Podwykonawcę] 

________________ - w zakresie __________________, 

2. Jeżeli Wykonawca rezygnuje z posługiwania się podwykonawcą lub zmienia 

podwykonawcę, na zasoby którego powoływał się w toku postępowania 

poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, to _________________ [dane 

podwykonawcy], zobowiązany jest do wykazania Zamawiającemu, że Wykonawca 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria kwalifikacji w 

stopniu nie mniejszym, niż podwykonawca, z którego Wykonawca rezygnuje lub 

zaproponować innego podwykonawcę, który powyższe warunki spełnia. Zamawiający 

jest uprawniony do odmowy współdziałania z Wykonawcą, który nie wykazał 

samodzielnego spełnienia warunków lub kryteriów kwalifikacji, do czasu wykazania 

przez Wykonawcę ich spełnienia lub wskazania innego podwykonawcy i wykazania 

spełnienia przez niego tych warunków lub kryteriów, a opóźnienie w wykonaniu 

Umowy, powstałe wskutek braku współdziałania z Wykonawcą, stanowi zwłokę 

Wykonawcy.  

§ 8 

DANE OSOBOWE 

1. O ile w trakcie realizacji Umowy zaistnieje konieczność ujawnienia Wykonawcy 

danych osobowych przetwarzanych przez Zamawiającego, Zamawiający 

upoważni Wykonawcę do ich przetwarzania w zakresie niezbędnym do realizacji 

Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy powierzenia 

przetwarzania danych na warunkach określonych przez Zamawiającego oraz 

przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym 

zobowiązuje się do zapewnienia odpowiednich mechanizmów zabezpieczenia 

ww. danych. 

2. Wykonawca oświadcza, że osoby reprezentujące Wykonawcę, pracownicy, 

współpracownicy oraz inne osoby, których dane osobowe zostały lub zostaną 

przekazane Zamawiającemu w celu zawarcia, realizacji i monitorowania 

wykonywania Umowy, zostały lub zostaną poinformowane przez Wykonawcę, że 

Zamawiający jest administratorem ich danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, zwanego „RODO”, oraz że zapoznały lub 

zapoznają się z informacją o zasadach ich przetwarzania przez Zamawiającego, 

zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: 

https://bip.pkn.pl/przetwarzanie_danych_osobowych_rodo. 

§ 9 

ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. Zamawiający może:  

1) wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym jeżeli Wykonawca, pomimo 
dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do poprawienia 
jakości świadczenia Umowy, nadal wykonuje Umowę w sposób nienależyty, 

2) wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym w razie niedostarczenia z 

winy Wykonawcy biletu w terminie ustalonym przez Strony. 

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 na warunkach 

określonych w art. 456 Ustawy. 

3. Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wykonawca nie może przenieść swych praw w tym wierzytelności lub 

zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. W przypadku naruszenia powyższych 

postanowień Zamawiający może niezwłocznie od umowy odstąpić.  

2. Niniejsza umowa w sposób całościowy i ostateczny reguluje prawa i obowiązki 

Stron związane z jej przedmiotem. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy 

wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Dopuszcza się zmiany w umowie w zakresie określonym w § 3 ust. 8, a także 

sposobu realizacji usług, zmiany nazw, adresów, jeśli będą one wynikać ze zmian 

organizacyjnych w strukturze Zamawiającego lub Wykonawcy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i 

danych uzyskanych od Zamawiającego w związku z realizacją niniejszej umowy i 

zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek 

innych celów bez zgody Zamawiającego. 

https://bip.pkn.pl/przetwarzanie_danych_osobowych_rodo
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5. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich informacji i 

danych uzyskanych od Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej umowy i 

zobowiązuje się nie wykorzystywać tych informacji i danych do jakichkolwiek 

innych celów bez zgody Wykonawcy. 

6. Warunki Umowy nie mogą być udostępniane osobom trzecim bez wiedzy i zgody 

Zamawiającego i  Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Zamawiający oświadcza, że 

znany jest mu fakt, iż treść Umowy, a w szczególności dotyczące go dane 

identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację 

publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ww. ustawy, która podlega udostępnieniu w 

trybie przedmiotowej ustawy. 

 

7. Rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy nie wpływa na zobowiązania 

Wykonawcy wynikające z ust. 4 umowy oraz zobowiązania Zamawiającego 

wynikające z ust. 5 umowy. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu 

cywilnego oraz Ustawy. 

9. Strony oświadczają, iż dążyć będą do ugodowego rozwiązywania wszelkich 

sporów mogących wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy. W przypadku 

niemożności osiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 

10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1) Załącznik nr 1 - Specyfikacja Warunków Zamówienia;  

2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy; 

3) Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                             WYKONAWCA: 
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Załącznik 3 – Klauzula- obowiązek informacyjny  

 

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Komitet 

Normalizacyjny, ul. Świętokrzyska 14. 00-050 Warszawa;   

 inspektorem ochrony danych osobowych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

jest Pan Artur Staśkiewicz, kontakt: 22 55 67 661; artur.staskiewicz@pkn.pl; 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: 

a) dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Polskim Komitecie 

Normalizacyjnym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w 

tym w szczególności przepisów z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego – 

podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

b) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu 

roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest art. 

6 ust. 1 lit. f RODO. 

Dane osobowe mogą być przekazywane wykonawcom Polskiego Komitetu 

Normalizacyjnego na potrzeby podejmowania działań związanych z realizacją 

obowiązków PSE S.A. wynikających z zawartej umowy. Pani/Pana dane osobowe 

mogą być również przekazywane dostawcom systemów i usług IT oraz podmiotom 

świadczącym na rzecz Polskiego Komitetu Normalizacyjnego usługi niezbędne do 

wykonania umowy zawieranej z wykonawcą/podwykonawcą, w tym usługi prawne. 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji 

celów przetwarzania. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o 

okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie 

niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi 

roszczeniami przez Polski Komitet Normalizacyjny. Po tym okresie dane będą 

przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.  

Administrator informuje o prawie do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a 

także o prawie do przenoszenia danych oraz o prawie do wniesienia skargi do 

organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, 

ul. Stawki 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

zawarcia i realizacji umowy.  

Dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w 

tym profilowania. Dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii 

Europejskiej/Europejski Obszar Gospodarczy. 

Niezależnie od powyższego, w związku z tym, że podstawą przetwarzania danych 

osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, Polski 

Komitet Normalizacyjny. informuje o prawie wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania danych osobowych 
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