
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARI.JNKOW ZAMOWIENIA
w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

na
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nr sprawy: ZP -2lPN 12017

Integralnq cz9S6 niniejszej SIWZ stanowi4:
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OSwiadczenia

Wz6r umowy
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ZATWIERDZAM

Katowice, dnia 9.03.2017 r



I. Nazwa oraz adres Zamawiaj4cego'

Katowice Miasto ogrod6w -rnstytucja Kurtury im.Krystyny Bochenek

Plac Sejmu Sl4skiego 2'

40-032 Katowice' tel'32 6090300

*Urrn, pracy: 8'00-15'00 od poniedzialku do pi4tku'

Adresstronyintemetowej:http://bip'miasto-ogrodow'eu

1.

TrYb u&ielenia zam6wienia'

N in iei sze po stepowani e prowadzone 
^Fst :-,:ff , f TJfr't"' rffifft}!'"Tffl ':iilt"#-" i.,' rb i *tt uttuwy z dnia 29 stycznra zuu+ r' '

ti"*"i 
aur.1 ,.ustaw4, PZP"'.-n 

niniejsz4 Specyfikacj4 tstotnych warunk6w Zam6wienia'

w zakresie tt-":::#"YTll**i".uiqpoepisv usuwv /ZP' - :- ^1
zrvana dalej ,,SIWZ"' zastoso

wartosci zam6wienia .," n;H;;'#iu*.";**tt1t'-tv 
okre lonej w przeprsacn

r.wkonawczvch *vounv"n "Jplffi;;' 
I I ust' 8 ustawv PZP'

ilI. OPis Przedmiotu zam6wienia'

oraz dostawa bilettiw

?'*u,o*utr'
1 Wvkonawca zobowt4zany Jt:L i.::::;;."lecznik nr 4 do SIWZ'' ;#il;" *,"'," **".".1 :H:TffXnfi:TTi$Jooo,oDisanvch we wzu"" *";;i 

ltu: oo+ooooo-2, 63500000-4

i.)"T:llliq1'rTf t'ffiT#-""iwosciskradaniaorertczesciowYch'

;:,;;;*Aw;"i".::::ffi ;itX**fru;,::ffi.i3?luo"nmowawa*
1 - Zanaw\aj4cY nie Przewr

ei 
"rt. 

lpLt6tl. 
-t^^_..i^_otz nsobistego wykonania prz.ez wykonawca

8. Zamawiaj4cy z^strzeg^ obowiqzek osobistego

" iittp"iuil'Jh prac zwi4zanvch z uslugq'

"i'?J.i1.i",:':::::l*"-#*#:_ryilTl,lJHyj,-ffi:ff ?"1"*'#H:t 
'#il':jX:Lrult*" ?"*i;"v'li J'v*osii *11^'^';,0 

nr r do SrwZ)

w szczeg6lowym oprsre przedmiotu zarn6wienia(zalqc:

fV. 
" - 

f"tl-i" wykonania zam6wienia'

Zamawiaj4cy wymaga realizacji zam6wienia w 2017 r'

V. Warunki udzialu w postgporvaniu'

l.oudzieleniezam6wieniamog4ubiegaisigWykonawcy,kt6rzy:
I ) nie Podlegaj4 wYkluczentu:



2)spernia j4wa'iy."d"ii:l-Y-l"j:-:"::il:i:;"trff :;,pelniaj4 warunki udzialu w Dostqpowanru uure!e?'r--- ' lzialalnoSci zawodowej' o

Ii'n",i.,"""i'r"o'111i,1":ld-". j.:T#:?fr:Yi"j'-11'"#ru",i"u,"",.goro*'go
nH:n:',:"::H?#;i":$l]ff :?frffijil*okresraszczegorowego

*-arunku w tYm zakresie

b) sYtuaclt ekonomicznej lub ffi*;^liSlll
il*.";o"liJo"i i'"i"i "v*i 

t"'j, 
" 

*",-fi:l:
Wkaze, ze.

prowadzonel
loo ooo rl

j;1",:ff3"':1$'dl T1;ffi'il--,u.0*i*iu na kwotQ

o ,o"r""s"i itth"i;;tJ il;"d";"J" wvd"*;p"fi *"t'"tk jezeli wvkaze" 2e

'';;;;,;;o,tutni"t',t,..t'iitffi :J*"ilffi:,:l'lil-iLlf ";i"ff''*:ff ;

"**g*'*l'ffiili**-t':1**r'"?":*ilffi1':s#x";:i"Hr;;
naimniej jednego zamc

'ffi ;'"";:."fi ;,T'i##,"ili?1.ffx*:'-'"'*lx#"'Tlilloilo:?Hxl':
p"i*,i.*i"g"-.*::::rfii#:";ffi #"X,ff *-':'"'lfl ;"f ff lffi;ffil
dokument6w Potwleroza

naleZycte .lda

2zamaw,ai4cy*:1i.lLuflJl,"#;'""inTi}:nf,Hff #*'*.i+dffi l
YT:::{n -'oi*:'il;llll-i^';ffi *spodarcze wvl

l,#t"." i""r,racje zam6wienia ,r sig o u&ielenie zamoyl11

,Hmltt#;:"*H:#TlT:,iffi'il1iK'^;I'""^u;;a;onewvr4cznie
jezeri: ..,....yykuZe.2ejestubezpiecl"y:fJ,:rr;H:tl"#1.'#'Hdt ,*:,:,"'r'Ji:il:il H;ffi;"s"i';;iu'wrci z P'rz

200 000 zl

" 
#"tmlu**
rodzajem Przedmiototr

t"J,i:"T"il'#Ji:l:tffi i:iffi HJ::1:hfi JHT":J#T":h""'"'*-

zaraczeniem*n"*t^?l**iji'it;u'"i;;'"n' 
* ;:tug; it-turu *vron*a tub jest

wYkonpvana nale2Ycte

-Yri:Tliirx:li.:j:,.'J#ti1iili,rutffi rlJ'Ht"ffi"*;:ll'f;
konkretnego zam6wie

-*".-".d.r,,"r,",i"i;hu{'lti:l:rrurtli*'J"il;'t6w'niezareznie
od charakteru Prawneg



5. Zamawiajqcy jednoczeSnie informuje' iz 
"stosowna 

sytuacja' o kt6rej mowa w rozdz' V '

'ilffi j,;''i",r'::t#i1"ilii,'#qtillhH:ii:fi 
:;l;;,:*:x,;jltt.) * tT#]rll,If ?' H#i'# 

""i*o*i"ni'' 
teo-1i^1 9"i"*i**ie tvch podmr olow do

ff#*nk"m?:::i"ti:'f iffi1T"?#'ii'"ai'i"ii:*::l"il"
,rz'"r^*'iu",,"*,id"*F;jn'n:.f li**:"''r'"'rr,:*:;#-"ili"q#

trH"#:'ii,3l-'l'il;;;;''p"r"i*il" Yfl*loauu- wvkruczenia, o rtorych

ffi;;;;'ni" "u"hodzq. 
w"^*: ::s: iul1*'o'u 

o

;;;' * art 24 ust' #r'riluiil "y::ry,,:lll.:il$''ffi$'?*"'H$'3 ) w odniesieni" ol li;;;;"i"'ioeq'pol"eu6 
. "l d:tl"jil1.'flt".LHffi;"

lub do6wiadczenra' v

jesli podmiotv te -""ii':;;Gi'4"-'"iri-iii' 
kt6rych te zdolnosci s4 wvmagan

Va. Podstawy wykluczenia' o kt6rych mowa w art' 24 ust' 5 pkt 1 ustawy PZP'

Dodatkowozamawnj4cvprzewidujewv-klYtit-"y.Y:il#onynpnezsqdukladziew
ii-* ,r**' do kt6rego otwarto likwida"je' *':?T;';;;r'i"l"r: 

Y:?"T[ f,:i"lr;ilj;;#:liil#l?fi I'J#"'d;1,[::*1",,:,::]#,,S\rgffi il.l,",,n,*,

"i"*y;a.;r:\^iz,l:':,;;ilildiyffiJf"{j|.)"#;tm,^=*';ru""i1259' ls13' 1s:o i tur*ffi 
n""".er*ii11i'' Y,uu n,, przewiduje.-zasporojeniawviqtkiem wykonawcv' '**L,ri ,qa-r, i:r.li ^*,n" Le s4d zarz4dzr rrxwroacig iegoo*llY#i"ilp."i'ffi il.:u*tj u'ti'' "nf1ig3; ;\e go 200 3,. - plul: upaorosciowe

ff ',y;f* # i1!'!% I't,lY;f l"'ffi ii *';'o' u' poz 6 1 5 ) ;

vr. wykaz gu*11^"::1"illr*,i1"'.Tlll';r-ifliill;alecvcn 
spernianie warunk6w

udzialu w PostgPowamu

'3i*1ff1J*lT';,xl"fi#',fi 11?#i#i"T::k:#;j}:ffi S:J
;illil-'.ni" bed4 sunowic wstEnne P":T-:::

wykluczeniu oraz.p.tniu *.unt i udzialu w PstgP,@ 
wykonawc6w oswiadczenie o

2. w przlpadku *:o:l*g. $?:'iT,'ffiHf11ii,;:'ffi;ft;i' wvkonawc6w,wsP6rnie
'*U.:mil;";11';il'":^o's-iui-i"'ni',1;5;fgn:'$"iffi i"ffi :

udziatu w postqpowaniu' brak podstaw Y*tu"Or,"u w postQpowamu' orax podsuw

il-tonu*'o* wykazuje spelnianie warunkow u

wykluczema. vr6' z.a,,'ierza powierzyd wykonanie cz96ci

,)i^*,tu"*".::lnffi'J."HT"::'f :l#,Tfffu :X'Iruf ;#"lJ"i"X;zam6wienia p"t}ry;il;';;;i;powaniu 
-zlo''l^o, o podnvkorru*cach w oswiadczeniu'

#ffi :lll,;{!jyii1$";;;93's;
o kt6rym mowa w



A

5.

x;i.T:-ffi ,:':x,:iTq,?l-siff##fi;:ffi tx;l$#-.ff i#
po*oru.i. sig na. ich_. zaslli_; ;-ffi; ir. I oi"i"i.zei' 

-slwz 
dotvcz4ce .tvcn

iswiaoczenie o kt6rvm ryJ;;;;;cn foamiotact w o.wiadczeniu' o kt.rym

nodmiot6w / zamieszcza. rnt

il"J#* *"4". .: t ll"i'iilil?llu'*n*, wezr,vie wykonawca, kt6reso :t":^::*i
zarnavtiaiqcy p]"dt9iit],":i"nia 

w wyznaczonym, T? xr6tszym niz 5 dni' termrnre

:i|H,X.J#:Tffi,1ir.,1,""'i.::1J",q;'y;h 
ol*i;d.,"1];.o,$$f'Jjffi 

rdzajqceso. iz.e

^';",JtJ,J"J,:;i*"t1)1*i%.:it!llilhfi 
:["*#$ilt--*-X

r"l"*"J"r": Liaut nos"i zwt 4zane1. I Pti:91^:.1'

,,'Hi?,i+:i^,'i*1.#r,"tl':i;t$iiff ***,.Xrr**r**#,a ieZeli okres Prowac

'Jtt"vpJr" 
iwiadczeir okesowvch lub "i4cll:li

[$*:fr*'#:ir^ffi'#*;:*'ffi rp'5f3;ffi"ffiil"0H"*
;il;;ffi;'vch miedzvnarodowych I **:-:l;i.;;;;ioru' 

t"rminu

i"rt"l.: iooo'oo a u'tt-o z podaniem jego 
1uAn"; fi;;ra-'ula"vct'' 2e usluga

XffiH-'"""*'Jiln jX?'#':"ff ffi lili'Ti;h*;zorustanowi4ceso

",*"?ff-'l;f 
li*TAd"rrT*t*flif ?*: j'lJ,'J,l;f liX!*Tl*:'

"".3j*Jj',Xfu f-11?if;};ll?S:iKfi il"il'v*lnu*"0*)

6 wvkonawca w terminie I dni od dnia zamieszczenily 1ffi1|ffil"JiTlJinffii]:'ilJ;;;;;.r,**1,ffi 
*,i_",.ii:"iiffi #iyxilgffi ;:i::.tffii

$T:'r"-1T\T?i;f tilffi i-pi*t*'"d'TlYl,"a;**icdowodv,zepowEzarua

ivfi, 
^'"i"t"ttrem 

oswiadczenia' wvkonawca m:1'11;il;;;"ii * po'tepowut'iu o

z innym wykonawcq nie prowadzq do zaklocenta

"a"i.r*i" 
zam6wienia' .e maj4 przepisy rozporz4dzenta

'li;1*"'il#"T".?:i"#i'iT"S[ir:i:**l':iu.*:*;Xf ,;1T:;
zadat zxnaviaj4cy oo wykonawcy w postgpowanlu c

i6'ie ip*' rizol' , t^-^^i^ ^ lzr6rvm mowa w rozdz' Vl' 1' niniejszej

'lilt*t'**ls*,n-ggxN+ill:l'i.'*'tru.::ft*ffi
postepowani4 ot*'uo"?;j;";-*ltpri*os.i, 

_"..Tj *;m,'n rn, chyba ze mrmo ich
wskazane ptzez '1a(,,''tu11"'%tti"i" p3:' tillllu""niu 

albo konieczne oyloby

XJl."H*'$"'il*ilTffi";"' piar"gli"uv odrz

uniewa2nienie Postqpowanla'



'rr.rnrormacie":1"-*'i1""ff :Hffi :T,'1fu'Jl3#iii:%;r*JJJ#ffi 
""TT:ff#lffi lXT,"" lil'lti,1,?"."* ""'''

'$ffifll"Tt:Hl;:'tuF::"'**"[:iixir#H:lJfmfr',yf$iJ;#tHil;";; ;;;i.,:il i,:H:"fbffi'H:l'ft o'rilil *"*u w art 26 ust 3

i',"ro";;rufruru i"p'*i'"r "" i ;* l"i:-l':ffi nawca winien posru giwai sie

, iuL*.toondencji kierowanej do Zamawiajqcego \\

' ;;;;tit"*l okeslonym w SIWZ' 
"--^^i" przekazywane przez wykonawca

, iliad;r*, ""*'itiliil H'""r':::'tr"ilf;HTi#;;;ou* 
-in,teu"lu Kurt*v

t#:,S:ilr$I"ffi 
"i.:,ilffi 

.fi ,isiq,ti'eozt'"T:ariat)

4. 40-032 Katowict '"*'"i"*nitit 
os*iua"'*iu'-toioski oraz informacje przekazywane

orzez wvkonawca 
"JJ"#"'li"h"ti"^q **i^ite 

-ki"'o**" na adres:

'#ry;?:itf'lii;":i},it1:ffi ;Hi;T;'ffi 'fiffi 
"v'";:trT;K'##:;3

faksrr lub w formie ete

'!ilIfl}:}*fiffi 
il#jHi,)':,fffi:1#"#;:nl::zfu1,ai*ir

'7 . JeZeli wniosek o wYla:
' ";;;; dnia' wkt6rvm uplpva polowa't:Tl":'"*;;'lni p,,ta uptvwem terminu

li,iJt"n-"i"r*locznie,- jednak nie p:zn'e] 
-r..u: diiuZ *orvft" po uplvwie terminu, o

lli'ff;;'"i;.' Je2eli wniosek o wjasli'e1ietl""::;i;;i;:i'"awiajqcv moze.udzielii

*:,0.y*q"y,"r:y::*Jf *g::il;gi""'li#l"Xl-*;;.iE"v-.i"s"iwvia6nienia
wviaSnien albo pozosawtu .*"'":.-:i-;^"i".,niono SIWZ'

"j"i""i" 
td*wei(BlP)' na kt6rej udostEpnton<r"' 

t"*'r"..t" skladania wniosku' o

' llf,lll**imx*m':f#"'T{iii"i,,"i srwz. a tresci4 udzieronvch

t. 
"';;;*"ku 

rozbieinosci pomiedzv tr:::]3"1t'il.tu'#i#u'-*it'ujetego p6iniejsze
'' oaoi#Jari' jako obowi4zui4c4 nale2y przyj4c t

nsiiua.r.ni. Zamawiaj4cego' :^ \rr!

10. Zamawiaj4c, "i" 
pt"liJ":? zwolania zebrantt Y-t#ffiX;ie z Wvkonawcami jest:

11. Osob4 uprawn ion4ptzezZarnawiajacleo fJorof '" i;"; o;"ttiach formalnvch - t* Y"1T 
*]lt

ii ; r-:'rTt qgrJx;:, affif*n# #*##iffi ,#f#I
Jednoczesnie z,''aw'ul4'v -*'"i;i;;y*' j^k.i n":; rozdnate stwz. oznacza ro. 2e
innv kontakt ' -roYo 

-L fr;'*rtrrriv i n,n1:r^t-';"*ania 
sig z nim, w szczeg6lnosci na

sie z wvkonaw"*' r;;;;iili*"ro.*yront,
Zamawiai4cv "i" 

b:o::;/i;i';;ir,y * .wo.1e.1 siedzibie.
kontakt telefonicznY tuo

VI[. WYmagania dotYczqce wadium'

1. Zanawiai4cy nie wymaga wniesienia wadium'



l

Termin zwiQzania ofertq'

wykonawca bedzie zwiqzanvJt*flr:i,:ffi'.'"L1.1ii:1-, Tf Ti"ilryfi ::
;"J;"'"'#:"'[;f;iffi'?;;;;^u,^i?:r:9":ffi,H?#-li.fi-ffi:
d;#*""ff H: *', n' p::"1*nxt'mn';'px'*:'ruruk l;
\i/vkonawc6w o wyraze e 

"go'dy 
nu przedlu2enie tego te

dtuzszY jednak ni2 60 dni'

X. Opis sposobu przygotowywania ofert'

1. Oferta musi zawreraenastqpuj4ce o6wiadczeniaj-dokumentY:

1) wvoelniony tot-ot'i'l ofertow; - 
sporz4dzony z wykorzystaniem wzoru

" #;;\,vi;;';* ztrqczntknr2doslYZ:" . ,,-,-,
a.i"irr,''":l**;*#,-*,b:ry#iii'nr",lr*ts'tm',:

2. ofe(a musi bl6 "ll'j3i"Jdiri"l,L poapisunt- .p,ze1-".-111!yl"jl"ilfl,Ti"u",inna trwal4 i czYtetn4

reorezentowania *,*""i*t'^"l a- 
- 
zewiqtrz i zaciqgania zoboitqzah w wysor

oif o*iua4a..i"":':"|;lv;ft nr:,,,=f :::u"1,*Ti#T3;*;}iJ_"?"i}ll1il,1ilfij
' ht#:t"?f5unfiii'H; ";;-v'"i.niona 

* doklTll"o*o;n 
cwo w oryginare ruo kopii

Wvkonawcy' nalezy do oferty dol4czy6 stosowne pe{r

n"*i"o"i;"ti 1t11llX* ,*ro" obcvm s4 skladane wraz z ilwnaczeniem na igzvk

4. Dokumenty sporzqozone w Jtz)ru v"'r---

polski' .t zrozyt tylko jedn4 ofertg' zawieraiqc4 iedn% ]'"-oi'"'31t^"
5 Wvkonawca ma Praw(-' 

op'i.*4 propozvcjg' i"'f,'l'! *i|u*ei liczbv "r"* 
tp"*"Ji'lt=oLtu""ni" wszvstkich

"[.* 
til^w"h prznz danezo Wykonawca'

;Ui.#;"f'"Xru*?Hfl lft:'y'?gotowaniem'i:':":Ti':'li'-''
8. zatecasiE, abv ka:zda ;il;;; "f"t by3 ff:*:il% 

-::Utliilfff,';;
cala oferra *r* ""iq"^ikami 

bvla * llYd;{;;6"€J,t,";;zawieralaspis
zbindowana zszya uniemoZliwiaj4c jej samolsm4

,i'"ll'.*g13,."T:T'^9l#l{f,,i::t"vl;j:[i].",,*'ffi j,X":;
Parafowane wlasnorqc

to. ii.nu J"tt zlozyt w zamknigtej kopercie' w str

^ "' * nurtgpujS"y spos6b: 
I oraz dostawg bilet6w lotnicrych

,,of ertawpostepowaniun"":"ff ..$l6liiliirot',"
Otworzy6 na iawnym otwarciu ofert w Oniu ZZ'03' 2017 r' o godz'10'15"

i oparrzy| nazwqi dokladnym adresem wYkonawcyni. 
, *. g6 ust. 3 ustawy PZP oferty

, ,. ).1.,"J".iu"y informuje. iz zgodnie t *' ,9,,:: ,u iawne i podlegaj4 uoosrEpnieniu od

skladane * portgpo*uniu o zam6wienie publrczne sQ Jt!"ffiil;?fudsigbiorstwa w

chwili ich o'**"'o' 
'l*ijitif, t inro*utj i stanowiacych tajemnicE przedsrqDr



rozumieniu^ustalvv -,, 
g'"ri:. Ull r",-il:t$ff#ru4m,'f##i:(Dz.tJ . z 2003 r' Nr 

^l 
rr'v '".. iye 

"i"r,epniane 
i jedr

ofert zastrzegl' ze nle mol

informacje stanowiq talemnica przedsigbiorsYl, 
^ ,^,,. taiemnica przedsigbiorstwa bfy

"3#:-l3fi :"'s'.?;uf T!ffi'?:tfft'Jtr:ffi ;3;i;'.Ti"J#:il"'1ffi.f;
li"i.."i"l-p-.dsiebiorstwa', 

lub spiete (:"vt:]-",:ff;;i;;"j" 
stanowiq.tajemnicE

#';;;;; 6rertv' nral;ednoznacznego *:l'f iT:5i'"i" j J*"a*"nia skladane w

orzedsigbiorstwa o:zrraczat badzie' ize wszelkie oswraor

irakcie niruejszego postqpowania sq jawne bez zasiu@ 
orzedsigbiorstwa w rozumieniu

',iiJ"'*'rl::*;[lii*!"ds."i;J#i*'#j%#t#n'u";a;,1ustawy o iY"t:?': i';;;;;;i4 sN z 2b pa:zdzi
skutkowa6 bg&ie zgoonte z uerrwqrt

ich odtajnieniem r-.. r.r-'rr, .wkonawcs. ottzyma od mego wez'

,*)#"*i"i*",:1,:::*,,?J#nXf*:?d]:::',i:ffiiq*I:*il3,; jgJill
;.H'6ffi1?'it'XK'##;u * 'o'u'i'oiu^lno -,*"z.nia ich jako *r."ry::i
;:,.i";.ili wykonawcv bqdzie przvslugiY"t" ll1;;ffi,iu ,u st ut"crne rvvl4cznie

ilf:i;-;i*:i:****::WTj'ffi'#:ffi;:;:fi; j",*czesniewvkaze,i2dane

ilf:l#:l;;;#wi4ujemnicaprzedsisbiorstwa--^'.r.i. modyfikacje i uzupelnienia do

r 5 wykonawca *"::, ym; ",T'ffi"'lilj"xlT:fffi 
"iffi*"TH|lH:H",:'d;l,ru.Tf ;."il"E;;",'in"*'kr"P-Tt:"i.-,u"a*".r"*1.)J?1ft l:

Hfi .itriltt n::^X j,.,ffiL,?;'i 
^K'i:i,:lgll ;lmX,*1X,, o"

)15,*i"**' przv otwieraniu "f''"y 
wv-Y::;iJ")o'*"i 

aorqt'one do ofertv' 
-

stwierdzeniu poprawnosci procedurY dokonywarua.rl;:;;r"t" 
ofert wycofa. si' z

"$;i;l*tr";;;:x;:l'i'':i,**dfi{Jru:fr "l'*iis*rui?"frii
iak wprowadzame zmian i poprawek 1*plt:T::;#j-r.oilinos"i po powvierdzeniu

l;;;;;; ten spos6b bedq otwierane- Y^:il#A;iozonv'i 
-orertami' 

Kopertv

ooorawnoici postqpowania Wykonawcy orv zgoo

f,iJ;-;t;fy**yCh nie bgdq otwierane' ' umentach zloZonych na potwierdzenie

,,i"*,lu"^1T1r^1ilJ,T""T';.Jfifr:i}". :,Hil"ig**i:til' 
jo');

'i#ffiir:',roff il,l"u1ii*'l'i" p"tt ito**Y

,,1k1*;f fu*#;uo^""ap:*t"*1..1i,:'.:-',y1;fr ffi ;:ii,T,ffi :!'Hliii'";il*v"i:"'%1.'*iilililii*i#fl 
Tl.#.ylTxl;'",xffij"'y1

:;:T[Hil:*"3i;ffi I "i'n 
*' t'vti' po''I{1-;*ow 

udzi erenia zamo$lenia' w tvm

$,,i"n;;;;"*Y PZP nie Przewiduj4 necocJl:l:

zapis6w projektu u*o*vipo *t*inie otwarcia ofert'

XI. Miejsce i termin skladania i otwarcia ofert'

l.oferlgna|eVyz|oVytwsiedzibieZamawiajqcegoplzyKatowiceMiastoogod6w.
Instvtucja Kulturv ii't<" Jilft;renet'ptac s"j mu Sl4skie go 2'



ook. 403(sekretariat) do dnia 22'03'\!7:'t'do godziny 10'00 i zaadresowa6 zgodnie

i opisem przedstawionym w rozdziatl X StlVZt *:-" skladania ofert ma data i go&ina

':i",Hfi ff ".t';*T-"ff ll"ff :Txil'ii'"fr j"#.';;;;p""'vkapocztow.czv

kuriersk4. .- -^aAz xI. I niniejszej SIWZ zostanie

3. oferta zlotona po terminie wskazanvm y i:^'i'"*lt*.i?"it'ii"t"*vptn

"'*::r $"11ru;'i"*::tuf?ffi;ilT:::1;:il;; 
6 0'"'0"'' .

eodzinie 10' 15'

5. Otwarcie ofert jest jawne' je, o 1d6rych mowa w art' 86 ust' 4

;. ;;;;",*arcia ofert zamatvtal4cv odczl'ta informac

ustawy PZP eSci na stronie http://bip'miasto-
7 Niezwlocznie po owvarciu ofert zamawiajqcy zamt

' 
oe'ooo'""u. :*:11.Tll::ffi:"6 na srinansowanie zam6wie11.
a) kwotv' jakq zamt"?il;;;;, 

k6rzv zlozvli ofertv w terminie;
b) firm oraz adt"tu*'o;n*ru 

zam6wienia, ot""' g***"1i i warunk6w platnosci

c) ceny, terminu^ wY

zawartYch w ofertach'

XII. OPis sPosobu obliczania ceny'

r wvkonawca okesra cene realizacji '"*:T1:1.0?;ffi'HIT:T J |t"tiliffi
' Jrilil; tpo'z4d'onvm wg wz9ru' t*o*ff::;u"#p"i"i"rt-"r.,tsroneso w tvm

ofertowejbruttozar.aitzacjEprzedmiotuzzunowler
formularzu. ,-.-^r-,r-iai wszvstkie koszty zwiqzane z teallzacl4

,. Ci."- "r"""wa .brutto 
musi uwzglgdniac wszls*re -"'p#dr".[ ;owienia oraz

orzedmioru '*o*"nTu 
ii"a"i ry'7;1sl'li;wm 

onisem przedmiotu zamowel

#;;;"* okeslonym w niniiiszf: 
'st 

w'i- 
^-nv ofertowej .ceny musz4 by't' wv^sze

'#g:u::.:R,lr;*l;Ifi 
"}:'":#lT-"***J::*;*,aooo*,**u-;#l*,*:::xruer;:iLffi:{j,'#i:lii#*ru.h**ll'xir*

;,#ffi f;:*fJ;';,ft":,_ffi*,.",f # j:##[.,"",i:ff ;Jf iX,6Jl#i

:?#iru;*"-r'fJH#]{::eT"Xt':HJ"',"':11$"xfi:iffi "it#^*i".iu""*" 
obowiqzku podatkowego'.-w-sr::;; ffi;j;. ich wartosd bez kwotv

ffii"ittlil" uEazie prowadzi6 do jego powstanta'

Podatku'

XilI.opis*pd:l;tf [#,H;TTf#n"'"-l"ilHf,;::::::::.:"o**'
wraz z Podaniem wag I

"Ii:i,Y"*;#x'ilnruiig61i"5ffffi6ffi 
"

"L'"**ti 
ilo6i uzykowanych przez wyxonz

IV""-O* ayt"YUucj i)-G(3 0"/o)



2) CenEr) (oplata transakcyjna) za-111stawienie jednego migdzynarodowego lub

" ;;ilG; biletu lotniczego - 1o7o'

Punkty za kryteri* """tu; 'o'^f obliczone wedtug nastqpujqcego wzoru:

col = ----c 

' or"tw -uuua*"j 
stawienie jednego miEdzynarodowego lub

3) cenqz; ("p]yttP:+_"1]^^^ 
lr)o/^;;;';;'bt*' ry]"^"::g"";r,llt:briczone wedlug nastEpui 4cego wzoru:

PunktY za kryterium "cena" 
z<

C z ofertY z najn\Zsz4cenq x 100pktx 10%

x 100 Pktx 10%C z ofertY z roPtzsz4 cen4

Cenqzl =

C z ofertY badanej

Q cenql ("pl"P "**31.*"1ffiili3;: 
zakup uslug hotelowvch' miejsc

parkingowych, wynaJem-it 
;st^ioi"obti"ron" *edlug nasrgpuj4cego wzoru:

iunktY za krlterium "cena

C z ofettY z najniZszq cenq x 100 Pktx 10%

cenq:) = i, ot",ty ua-".1

g Czas dostarczenia bilet6w drogq elektroniczn4 do Zamawiajqcego(od zloZenia

f,ET?'""ffi:llu- "t'u"' zostanq obliczone wedlug nastEpujQceso wzoru

T z oferty o najk6tszym czasie(pelne 
i"o,"it?*, * oo*

i, ot n, Oud*ej(Pelne godzinY)

Minimalny czas zaoferowany przez lYykonawcg' 24 gotlziy' Maksymalny czas zaoferowany

';;;;'i;;"^;"n - .zz.9o!!!-!o*^tch przez wykonawca svstem6w GDS(globalnvch
'- - 6) bf"ro*-a ilo66 u4'tx

' .ustemO* dYstrYbucji)-G'

G zadeklarowana w ofercie liczb" "t*:l1:Tl-:1"::l--o-ll x 100Pktx30%
system6w GDS(l = -------'--'-'

G najwvzsza zad"kl"t"*;;;;;;v;; ofertach liczba uirytkowanvch

sumcry czna ti czb a punkt 6w p,*!:T,:y;:;tiT::T; wterium upust

xr2zarnav,iajE"v"d'::lif, :,Tilii#1,iililii;fff ?"Jtffi ,'l"J,;Ji3Jffi ;
wymagania ustawowe I slw z,

1. Zamawiaj4cy w postgpowaniu zastosuje procedurg' o kt6rej mowa w art'24a4 ust'l

ustawY PzP'



2. Punkucja przyzn^-w?n? ofenom w poszczeg6lnyclr krvteriach bqdzie liczona z

dokladnoSciq do dwocn -i"j""p" Ottcinku' Najwy2s za liczba punkt6w t;lryznaczy

naikorzystniejsz4 ofertg' Lt6reso oferla odpowiadai bq

t'ili,','alir'*:1,^?,1#;$ir}Jrli"XliJ;"ili1%:q#-;t'ris2 i',ffi :
;i"?tillT#,li:H:'t"ffi* op*'io o podane kr)'teria wvboru'

41","'ij,,"-,"3i1.'li;i:fl 
i,i:'1,frT,{i.*,iTJ.,#fH#*r#:.#ilxlin

"ili' 
/"-"*r":u"y spo6r6d tych ofert dokona wyooru

.ti*v pzpl' 
,^--^..,^Aooniedoorvwki w formie aukcji elektronicznej'

5. Zamawiaj4cy nie przewrduje przeprowadzenia dogryw

XIv. Informacie o ro111ffi?f;.,flffi#ltl'r;P*dopernione 
po wvborze ofertv w

celu zawarcia umowy w sP

r.osobyreprezenluj4cewyk1igff *ff :%iltri,ffi :H.::ilTil".ii*'-"ffi 13

dokumenty potwterozaJEcs''"-:^'"-:;^;;;;."t a.t of".tv'
it" o|atiJ*"rnai z doxiument6w zalqczonych do oleny'

2 
$r,#,1'-1#l;ilriryii:"';"*i#1*"1 ; H#tg;;fl:v1;
*lffi;l:liln*:Ttll'nr{"riiqri'likl#5**rklr*mrl
:t*:fi r[tr':ru1;l6if ,rr,:$i;'if::]il;"fi*:mu*sg
lilo*i"ni u. *l1["'*Tffi#'] j #l$"ffi I'i?*' *tonania zam6wienia'

konsorcjum Przez rtot

3. Zawarcie umowy n^qfi *g *'o* Zamawiaj4cego'

4. posranowienia uu"",#*"i"-^ umowv nie podl:ffiJ;[?:n":[ 
najkorzvstniejsza-

l. * l,'ro.*','ot -YJl,X11-h:,il:*r:.Tli,,6il" ilii,l i"o gr .wvbrad 
orerte' 

::l-"*'"j:i-. 3fiffi"pozo'tatv"t' {:T: :";;&'ff'f#T; ;"t"$:i5'?;
badania i oceny cnyDa' 2e zachodz4 przeslanxl' o

PZP.

xv. wy m a gania do:ffi 
ff ffi:ff :J:#ljf.,".il?"T#lll ffi H;i a umowv

ZamawiajqcY e wynratsd

Xvr. I stotne d ra stron postanow ienia' k'6"" -"::$l:ffi trlilJ#:t'ff *X|""ffiili
i,"* ;;;',*i. 1t1;#f $|il"-H-J; &:"'ff ;;il ;il umowe w sprawie

ieieli Zamawiai4cy $

;;;;;t" poutit'n"io na-takich warunkach'

Wz6r umowy' stanowi Zal4cznik nr 4 do SIWZ'

XVII. Pouczenie o Srodkach ochrony prawnej'



l. Kazdemu wvkonawcv' 7 lakze 
innemu podmioto::j31i#?utllus'fl#tffit{

'6.ffi a*"eo-,*_o*i:::-itr4lt1'!#h:yil#i*t*i:IXTJ#
naruszenia przez zarnawnl%:"ai,';"*.pzp,jak^ 

lyoi"*n art. 11 ust. 8 ustawy
prawnej przewidtiT: I..:i;";"rfn n.ya*y"rt nu po

okreSlonej w PrzePisacn 
wYt

ll"t* "*', orawnej wobec oelgs-zen1a o 111:::"i5t- 
SIwZ przvsluguj4r6wnie2

oreanizacjom wpi'-y'n nu toiE]-o tio'ej mo*u w utt' 154 pkt 5 ustawy PZP'



Zalqcznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMoWIENIA

l. Zasadniczyrtrr przedmiotem zam6wienia jest ustuga w zakresie rezerwacii'

sprzedairy oiaz dostawy bilet6w lotniczych. na potrzeby Katowice Miasto

dglod6w Instytucja Kultury im'Krystyny Bochenek

Wykonawca w ramach przedmiotu zam6wienia w szczeg6lnoSci zobowiqzany

jest do:

l.Rezerwacji i sprzedairy bilet6w lotniczych w. klasach i na trasach zleconych

pr zez Zamivt iajqce go(mig dzynarodowych i kraj owych)'

2.Rezerwacja oraz sprzedu;z bilet6w kolejowych krajowych i

migdzYnarodowYch.

3.Dostarczenie bilet6w drog4 elektronicznl w terminie uzgodnionym z

i*rii^iq"v^' ale nie pt'Ziiei niz w ci4gu 72 godzin przed terminem

planowanej podrliry,kt6rej dotyczy rezewacja i zakup bilet6w'

4.Zakttpuslug hotelowych, miejsc parkingowych' wynajem samochod6w

5.Przypominanie o zbli?ai1cych. sig terminach wykupu bilet6w przy

dokonanych wczesniej rezerwacjach'

6.PrzedstawianieZamaw\aj1cemuconajmniej5r6mychwariant6.wpo|4czehz
uwzglgdnieniem nu:totwJtnititzej dostqpnej t aryfy ptzewoinika(w tym tanich

liniiti promocji, dhugoSci tras oraz czasu podr6Zy'

T.Zmiana oraz ptzepisanie na bilecie nazwiska osoby oraz ewentualnej

rezygnacii t ,upl^u:*i"go lotu wg zasad okreSlony ch przez Ptzewoimika'

kt6rego dane zdarzenie dotYczY'

8.Anulacji rezerwacji bez dodatkowych koszt6w ze strony Zamawiaj1cego na

rzecz WYkonawcY.

g. Zorganizowania i zapewnienia kompleksowej realizacji 
. 
przedmiotu

Zwn6wienia zgodnie z obbwiqzuj4cymi przepisami kraj6w docelowych' np'

podatk6w, oplat lotniskowych i in')'

lO.Zapisywanie do program6w lojalnoSciowych' kodowanie bilet6w'

I 1. Reprezentowanie w procesach reklamacyjnych

I 2. Raportowanie poszczeg6lnych usfug'

ll. Zanawiajqcy wymaga wsparcia typu ."helpdesk"(linia. 
dedykowana 24

eootiny nu 
"doig ii""i I ani w tygooniu) w celu tealizacji przedmiotu

zam6wienia.

III.Napodstawieart'2gust.3austa.wyPzp,Zarnawial4cywymagazatrudnienie
przez Wykonawca lub powykonawca/6w na podstawie umowy o pracg w



rozumieniu ustawy z dria 26 czerwca 1974 r'-Kodeks pracy(Dz'U' z 20.14 t'.

iri.lioi z p62n.zm.) osoby lub os6b wykonuj4cych. czynno6ci 94 realizacii

iam6wienia okreSlonych w opisie przedmiotu zam6wienia I pkt l-12 i II'

Iv. Przed zawarciem umowy, wykonawca przekthe Zamawiaj4cemu

o6wiadczenie o spelnieniu ouytogu okreSlorrego w opisie przedmiotu

zam6wienia I pkt l-12 i II -zal4cznik nr 7 do SIWZ


