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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:494030-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Bydgoszcz: Usługi biur podróży i podobne
2018/S 216-494030

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

11 Wojskowy Oddział Gospodarczy
ul. Gdańska 147
Bydgoszcz
85-915
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Patyra
Tel.:  +48 261411362
E-mail: 11wog.szpub@ron.mil.pl 
Faks:  +48 261411313
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.11wog.wp.mil.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.11wog.wp.mil.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: http://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Wojskowa Jednostka Budżetowa

I.5) Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Rezerwacja, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów podróżnych
Numer referencyjny: 47/ZP/U/FIN/2018

II.1.2) Główny kod CPV
63510000
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: Rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów
podróżnych opisanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Główny przedmiot zamówienia CPV – 63510000-7.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) przedłoży Zamawiającemu
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ochrony OC nie może być mniejsza
niż 500 000,00 PLN brutto – zgodnie z częścią XV ust. 9 pkt a SIWZ.
5. W przypadku podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność polisy ubezpieczeniowej
przez cały okres obowiązywania umowy.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: Rezerwację, sprzedaż i sukcesywne dostawy biletów
podróżnych opisanych w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
2. Główny przedmiot zamówienia CPV – 63510000-7.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca przed zawarciem umowy (udzieleniem zamówienia publicznego) przedłoży Zamawiającemu
dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wartość ochrony OC nie może być mniejsza
niż 500 000,00 PLN brutto – zgodnie z częścią XV ust. 9 pkt a SIWZ.
5. W przypadku podpisania umowy, Wykonawca ma obowiązek zapewnić ważność polisy ubezpieczeniowej
przez cały okres obowiązywania umowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
— warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca złoży aktualny certyfikat akredytacji
międzynarodowego stowarzyszenia transportu lotniczego – IATA lub inny dokument potwierdzający spełnienie
warunku

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca spełni warunek, gdy złoży oświadczenie o spełnianiu warunku;

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— warunek ten zostanie uznany za spełniony, gdy Wykonawca wykaże się:
• wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej 2 usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania
i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje
bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich
należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału.
Za usługi odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia uważa
się usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i sukcesywnej dostawy biletów podróżnych (obejmujące wartość
biletów) o wartości brutto każdej usługi (w ramach jednej umowy) nie mniejszej niż: 300 000,00 PLN;
Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.
• dysponowaniem osobami zatrudnionymi na umowę o pracę (w ilości minimum 2 kasjerów z minimum
dwuletnim stażem pracy na tego typu stanowisku), które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat zakresu wykonywanych
przez nie czynności, informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz
osób)

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
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III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 13/12/2018
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
11 Wojskowy Oddział Gospodarczy, ul. Gdańska 147, 85-915 Bydgoszcz, POLSKA. Budynek nr 108, sala 124.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Zamawiający wymaga wniesienia Wadium. Z uwagi na b. ograniczone możliwości tekstowe przekazania
pełnego brzmienia zapisów SIWZ Zamawiający odsyła do części IX SIWZ, która wraz z ogłoszeniem
zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.11wog.mil.pl Zamawiający
określił warunki udziału w postępowaniu, podstawy wykluczenia, dokumenty i oświadczenia, które należy
dostarczyć do Zamawiającego oraz opisał przebieg procedury odwróconej. Z uwagi na b. ograniczone
możliwości tekstowe przekazania pełnego brzmienia zapisów SIWZ Zamawiający odsyła do zapisów
SIWZ, która wraz z ogłoszeniem zamieszczona jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.11wog.mil.pl.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Warszawa

www.11wog.mil.pl
www.11wog.mil.pl
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Polska

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
07/11/2018


