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Rozdział 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 
 
1.1.Zamawiającym jest: 

Instytut Europy Środkowej 

ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, 

NIP: 712 337 88 11, REGON: 382102374,  

tel..: +48 81 532 29 07 ,  

adres skrzynki e-mail: zam.pub@ies.lublin.pl ,  

strona internetowa: www.ies.lublin.pl , 

godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 ÷ 16:00. 

 
 
 

1.2.Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 

nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) a także na podstawie   rozporządzeń wykonawczych 

do niej, a w szczególności: 

- Rozporządzenie Ministrów Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2018 poz.1993), 

- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie średniego 

kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 

publicznych (Dz.U. 2019.2453), 

- Rozporządzenia Ministrów Rozwoju i Finansów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie kwot 

wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania 

ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. (Dz. U. 2019.2450). 

1.3.Wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w 

odniesieniu do usług i dostaw. 

1.4.Użyte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (oraz w załącznikach) 

terminy mają następujące znaczenie: 

a) „ustawa" – ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  

 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) 

b) „SIWZ" - niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 
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c) „zamówienie" – zamówienie publiczne, którego przedmiot został opisany  

w Rozdziale 2 niniejszej SIWZ, 

d) „postępowanie" – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego 

dotyczy niniejsza SIWZ, 

e) „Zamawiający" – Instytut Europy Środkowej 

1.5 Wykonawca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą SIWZ i złożyć ofertę zgodnie z 

jej wymaganiami. 

 
Rozdział 2  
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 

2.1.Przedmiotem zamówienia jest obsługa Instytutu Europy Środkowej w zakresie 

świadczenia usług związanych z organizacją podróży służbowych, na wydarzenia 

organizowane w celu współpracy z polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz 

jednostkami naukowymi i akademickimi w kraju i zagranicą. 

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, 

sprzedaż i dostarczanie Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, wraz z usługami 

towarzyszącymi – w szczególności dostarczanie biletów w formie, terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego oraz nabywanie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia 

bagaży na potrzeby wyjazdów służbowych, oraz pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 

2.3. Planowana ilość biletów/podróży (na różnych trasach), które Zamawiający zamierza 

zakupić w trakcie trwania umowy będzie wynosić nie mniej niż 80 sztuk zamówień 

jednostkowych i nie więcej niż 130 sztuk zamówień jednostkowych. /Przez zamówienie 

jednostkowe Zamawiający rozumie realizację usługi dla 1 podróżującego do miejsca 

docelowego wraz z podróżą powrotną/. Tym samym Zamawiający korzysta z prawa opcji 

o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający 

gwarantuje minimalną ilość zamówień jednostkowych w liczbie nie mniejszej niż 80. Ilość 

pomiędzy 81 a 130 stanowi opcję, z której Zamawiający może, ale nie musi skorzystać. 

Wykonawca nie może sobie rościć prawa do realizacji zamówień większej niż określona 

jako minimum, czyli 80 sztuk zamówień jednostkowych.  

2.4. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do 

SIWZ. 

2.5. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

63512000-1 – Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych. 
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63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podroży, 

63500000-4 Usługi biur podroży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej, 

63510000-7 – Usługi biur podróży i podobne 

 

2.6. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

czynności w zakresie wyszukiwania połączeń i rezerwacji biletów, pośrednictwa 

wizowego.  Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy 

(Dz.U. 2019.0.1040)  

2.7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w   pkt. 2.6.czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny; 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

wyżej wymienionych wymogów; 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

2.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego i 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 wskazane w pkt. 2.6. 

czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy  

o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego; 

oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte 

wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o 

pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 

imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 
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b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę (wraz z dokumentem regulującym 

zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony) osób wykonujących w trakcie 

realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy, o 

którym mowa w  pkt a); kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w 

sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 

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

27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie 

podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o 

pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c) 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; w 

przypadku pracowników delegowanych z krajów UE, podlegających ubezpieczeniu 

w innym państwie UE, stosowne zaświadczenie potwierdzające tę okoliczność; w 

przypadku pracowników spoza UE, inne odpowiednie zaświadczenie, o ile z treści 

łączących Polskę umów międzynarodowych wynika możliwość ubezpieczenia 

takiego pracownika w kraju jego pochodzenia;  

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami 

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

2016 r. o ochronie danych osobowych; imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. 

2.9. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt. 2.6. czynności, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej na 

zasadach i w wysokości określonej w § 4 ust. 9 umowy. 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 
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podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w pkt 2.6. czynności, 

skutkując obowiązkiem zapłaty kary umownej, o której mowa w zdaniu 1.   

2.10. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
 
 
Rozdział 3 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
 
3.1.Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.12.2020 r.  
 
 
 
 
Rozdział 4 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy: 

4.1 nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5. ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 

4.2 spełniają następujące warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dotyczące: 

4.2.1.kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:  

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  posiada ważny 

certyfikat przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego 

(IATA) lub ważną autoryzację IATA uprawniający/uprawniającą do świadczenia usług w 

zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych. 

4.2.2.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:  

Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie. 

4.2.3.zdolności technicznej lub zawodowej. 

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że należycie 

zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą 

na rezerwacji, nabywaniu i dostarczaniu do odbiorcy biletów lotniczych lub kolejowych lub 

kolejowych i lotniczych o wartości nie mniejszej niż 50 000,00* zł brutto dla jednej usługi.  
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Przez wartość 1 usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych lub 

wykonywanych usług w ramach 1 umowy. W przypadku usług wykonywanych Zamawiający 

uzna warunek za spełniony, jeśli część zamówienia już wykonana spełni wymogi określone 

przez Zamawiającego w zakresie wartości usługi. 

* W przypadku podania kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia 

według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu, NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, 

Zamawiający dokona odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego 

dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje. 

 

4.3 Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 

wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 

wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 

wpływ na realizację zamówienia. 

4.4 Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

o których mowa w pkt 4.2 SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do 

konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 

4.5 Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja" o której mowa w pkt 4.4 

SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy: 

4.5.1 wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów 

udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 

niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

4.5.2 Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 

techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają 

na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu 

oraz zbada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o 

których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy; 
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4.5.3 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach 

innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te 

zdolności są wymagane; 

4.5.4 z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów 

przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: 

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 

publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą. 

4.6. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku 

Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

4.7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

warunki określone w pkt. 4.2.2 i 4.2.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca 

samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie. 

4.8. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców: 

4.8.1. którzy nie wykazali, spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w pkt 4.2, 

4.8.2. którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich przesłanki określone w art. 24 ust. 1 pkt  

12-23 ustawy, 

4.8.3. wobec których zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 ustawy tj. 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie  

w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli 

przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 

332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. 2019 r. 

poz. 243 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po 
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ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem 

sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku 

upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 

ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa 

jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania 

lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co 

zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24. ust. 1 pkt 14, uprawnione do 

reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 

2-4 z: 

a) zamawiającym, 

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego, 

c) członkami komisji przetargowej, 

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a 

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny 

sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu; 

4) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał  

w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub 

umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co 

doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

5) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko 

prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego 

popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie 

niższą niż 3000 złotych; 

6) 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 

wykroczenie, o którym mowa w pkt 5; 

7) wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu 

obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub 

przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę 

pieniężną nie niższą niż 3000 złotych; 
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8) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za 

pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, 

opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub 

grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności. 

4.9. Wykluczenie wykonawcy następuje: 

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c i pkt 14, gdy osoba, o 

której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 

24 ust. 1 pkt 13 lit. a-c, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia; 

2) w przypadkach, o których mowa: 

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, 

została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24.ust. 1 pkt 13 lit. d, 

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15, 

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5-7 

- jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku 

potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku 

został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja 

potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna; 

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub art. 24 ust. 5 pkt 2 i 

4, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą 

wykluczenia; 

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21, jeżeli nie upłynął okres, na jaki 

został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne; 

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22, jeżeli nie upłynął okres 

obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. 

4.10.Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-

20 lub ust. 5, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są 

wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie 

szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie 

pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu 
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faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków 

technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania 

dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu 

postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec 

wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem 

sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym 

wyroku okres obowiązywania tego zakazu. 

4.11. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i 

szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody 

przedstawione na podstawie ust. 4.10. 

4.12. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19, przed wykluczeniem 

wykonawcy, zamawiający zapewnia temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że 

jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci 

konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji. 

 
Rozdział 5 

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY 

 
5.1 W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w 

Rozdziale 4 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, Wykonawcy muszą złożyć 

wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty: 

5.1.1 aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w 

Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą 

stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z 

postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te 

Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ. 

5.1.2 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców 

oświadczenia, o którym mowa w pkt 5.1.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie 

warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w 

którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
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5.1.3 Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania 

braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w 

jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza 

informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w pkt 5.1.1. 

5.1.4 zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ - 

jeżeli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. 

5.2 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej 

grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania  

z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 

do SIWZ. 

5.3 Dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego:  

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, 

terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów: 

a) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 

miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 

potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 

podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 

grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie 

lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu; 

b) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego 

dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące 

przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że 

Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 
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przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 

c) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 

ust. 5 pkt 1 ustawy; 

d) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lata przed 

upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

- w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i 

podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów 

określających czy te usługi  zostały wykonane należycie, i prawidłowo ukończone, 

przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (zgodnie ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 5 do SIWZ); 

e) certyfikat przynależności do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu 

Lotniczego (IATA) lub ważną autoryzację IATA uprawniający/uprawniającą do 

świadczenia usług w zakresie agencji sprzedaży biletów lotniczych. 

f) dokumentów dotyczących podmiotu trzeciego, w celu wykazania braku istnienia 

wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie,  

w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału  

w postępowaniu - jeżeli Wykonawca polega na zasobach podmiotu trzeciego 

określonych w pkt od a do c. 

5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.3 a-c) 

składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że 

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych 

należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 
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- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 

siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 

5.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie 

Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 

oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub 

przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub 

gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 

Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Terminy określone w pkt 5.4 stosuje 

się. 

5.5 Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w 5.1 SIWZ, oświadczeń 

lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 

ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane 

przez Zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia 

lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, 

chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień 

oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie 

postępowania. 

5.6 Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe 

pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie 

wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo 

konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 

5.7 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy lub kopie dokumentów dotyczących 

odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów, mogą być poświadczane za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę albo te podmioty albo Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednio, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

5.8 Oświadczenia dotyczące Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie i 

innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na 

zasadach określonych w art. 22a ustawy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż 
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oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z 

oryginałem. Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 należy złożyć w formie 

oryginału. 

5.9 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz  

z tłumaczeniami na język polski. 

5.10 W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub 

dokumentów, o których mowa w Rozdziale V SIWZ w formie elektronicznej pod 

określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, 

Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę 

oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli oświadczenia i dokumenty, o których mowa w 

zdaniu pierwszym są sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia ich tłumaczenia na język polski 

5.11 Ilekroć w SIWZ, a także w załącznikach do SIWZ występuje wymóg podpisywania 

dokumentów lub oświadczeń lub też potwierdzania dokumentów za zgodność z 

oryginałem, należy przez to rozumieć że oświadczenia i dokumenty te powinny być 

opatrzone podpisem (podpisami) osoby (osób) uprawnionej (uprawnionych) do 

reprezentowania Wykonawcy/podmiotu na zasobach lub sytuacji, którego 

Wykonawca polega, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym 

rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy/podmiotu 

na zasadach lub sytuacji, którego Wykonawca polega na podstawie pełnomocnictwa. 

5.12 Podpisy Wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w 

sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu 

pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. 

5.13 W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na 

dokumentach tych muszą się znaleźć podpisy Wykonawcy, według zasad, o których 

mowa w pkt 5.7, 5.11 i 5.12 oraz klauzula „za zgodność z oryginałem". W przypadku 

dokumentów wielostronicowych, należy poświadczyć za zgodność z oryginałem 

każdą stronę dokumentu, ewentualnie poświadczenie może znaleźć się na jednej ze 

stron wraz z informacją o liczbie poświadczanych stron. 

5.14 Pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt 5.11 w formie oryginału lub kopii 

potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza należy dołączyć do oferty. 
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Rozdział 6 

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

6.1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 3500 złotych  

6.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 

a) pieniądzu, 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) 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 2019 r. poz. 310 ze zm.). 

6.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek 

bankowy zamawiającego: BGK 56 1130 1206 0028 9183 3690 0001 

6.4. Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie 

przelewu. 

6.5. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które 

znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania 

ofert. 

6.6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze 

pisemne żądanie zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

powinna zawierać następujące elementy. 

a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), 

gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz 

wskazanie ich siedzib, 

b) kwotę gwarancji, 

c) termin ważności gwarancji w formule: „od dnia ……….. do dnia …………. .", 

d) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze żądanie 

zamawiającego w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości umieszczenia w treści gwarancji klauzuli dotyczącej 

pośrednictwa podmiotów trzecich. 
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6.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga 

złożenia wraz z ofertą oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). 

6.8. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od 

dnia, w którym upływa termin składania ofert. 

 
 
Rozdział 7 
OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 

7.1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje 

odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę. 

7.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 

7.3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt.6 

ustawy Prawo zamówień publicznych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia 

podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług, zamówienia polegającego na 

powtórzeniu podobnych usług.  

7.4. Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

7.5. Treść oferty musi być zgodna z treścią SIWZ. 

7.6. Oferta (wraz z załącznikami) musi być sporządzona w sposób czytelny. 

7.7. Wszelkie zmiany naniesione przez Wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu 

muszą być parafowane przez Wykonawcę. 

7.8. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą 

Wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub 

osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

7.9. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Wykonawcę lub Wykonawców 

występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w 

formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza 

musi zostać dołączone do oferty. 

7.10. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument 

składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż 

polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski. 

7.11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 

7.12. Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. 
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7.13. Zaleca się, aby każda strona oferty zawierająca jakąkolwiek treść była podpisana lub 

parafowana przez Wykonawcę. 

7.14. W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których 

Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom 

postępowania, muszą być oznaczone przez Wykonawcę klauzulą „Informacje 

stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 

kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010.) 

Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone 

informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki 

sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 ust. 2. ustawy z 16 

kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010.) 

zgodnie z którym przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, 

technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające 

wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich 

elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem 

informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z 

informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, 

działania w celu utrzymania ich w poufności. Zaleca się, aby informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części 

oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 

ustawy. 

7.15. Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać: 

a) Formularz Ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego 

Załącznik Nr 1 do SIWZ, 

b) oświadczenia, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ według wzoru stanowiącego 

załącznik nr 2 i 3 do SIWZ, 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców występujących 

wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik, 

d) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna, oryginał dokumentu 

wadialnego (gwarancji lub poręczenia) 

e) zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt 4.5.1 i 4.5.4 SIWZ – jeżeli 

Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego. Z zobowiązania 

lub innych dokumentów potwierdzających udostepnienie zasobów przez inne 
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podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać́ w szczególności: - zakres 

dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania 

zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę̨, przy wykonywaniu zamówienia; - 

zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do 

warunków udziału w postepowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji 

zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności 

dotyczą.  

7.17. Ofertę należy umieścić w kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób 

uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed 

upływem terminu otwarcia ofert. 

7.18. Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia: 

a) nazwa, adres, numer telefonu, faksu, adres e-mail wykonawcy, 

b) nazwa Zamawiającego: Instytut Europy Środkowej ul. Niecała 5, 20-080 Lublin  

c)    nazwa zadania: „Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w      

    kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej” 

d) Nie otwierać przed dniem 24.01.2020 r. do godz. 10:00. 

 
Rozdział 8  

SKŁADANIE I OTWARCIE OFERT 

8.1 Ofertę wraz z dokumentami, o których mowa w Rozdziale 5 należy złożyć w terminie 

do dnia 24.01.2020 r. do godziny 09:30 w Instytucie Europy Środkowej, ul. Niecała 5, 

20-080 Lublin w pokoju nr 7 biuro Instytutu. 

8.2 Decydujące znaczenie dla zachowania terminu składania ofert ma data  

i godzina wpływu oferty w miejsce wskazane w pkt 8.1, a nie data jej wysłania 

przesyłką pocztową lub kurierską. 

8.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.01.2020 r. o godzinie 10:00 w Instytucie Europy 

Środkowej ul. Niecała 5, 20-080 Lublin w pokoju nr 1- sala konferencyjna.  

8.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty, pod warunkiem, że 

zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty przed 

upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być 

złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, w kopercie oznaczonej jak w 

pkt 7.18 z dodatkowym oznaczeniem „ZMIANA". 
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8.5 Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez 

złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez osobę (osoby) uprawnioną do 

reprezentowania Wykonawcy. 

8.6 Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert. 

8.7 Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej: 

www.ies.lublin.pl ,informacje dotyczące: 

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 

w ofertach. 

8.8 Oferty złożone po terminie, o którym mowa w punkcie 8.1, zostaną niezwłocznie 

zwrócone wykonawcom po upływie terminu do wniesienia odwołania.  

 

Rozdział 9  

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

9.1 Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 

9.2 Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

9.3 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin 

związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed 

upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni. 

Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym 

przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeśli nie jest to możliwe, z wniesieniem 

nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

 

Rozdział 10  

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 

10.1. Cena powinna być wyrażona do dwóch miejsc po przecinku i musi zawierać wszelkie 

koszty niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 

10.2. Każdy z Wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. 

10.3. Zaoferowana cena dotyczy całego przedmiotu zamówienia. 
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10.4. Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania SIWZ oraz obejmować wszelkie 

koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.   

10.5. Wykonawca poda cenę oferty w Formularzu Ofertowym sporządzonym według wzoru 

stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 

 

Rozdział 11  

BADANIE OFERT 

11.1 W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

11.2 Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę lub części 

składowe ceny wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów 

dotyczących wyliczenia ceny. 

11.3 Zamawiający poprawi w ofercie: 

a)  oczywiste omyłki pisarskie, 

b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek, 

c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych 

zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta 

została poprawiona. 

 
Rozdział 12 
OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY 
WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I 
SPOSOBU OCENY OFERT 

12.1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie 
następujących kryteriów oceny ofert: 
 

1) Kryterium I opłata transakcyjna biletu lotniczego - całkowita cena usługi sprzedaży 

jednego biletu lotniczego (w tym prowizja, koszt wystawienia i dostarczenia biletu, 

ubezpieczenie) -          45 % (waga); 

 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
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           C.min. 
C = ------------------ x 45 
           C bad 
 
C min.  – najniższa opłata transakcyjna (brutto) biletu lotniczego spośród wszystkich ważnych 
ofert  
C bad.  – opłata transakcyjna (brutto) biletu lotniczego oferty badanej 

 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 45 punktów. 
 

2) Kryterium II opłata transakcyjna biletu kolejowego - całkowita cena usługi sprzedaży 

jednego biletu kolejowego krajowego lub zagranicznego (w tym prowizja, koszt 

wystawienia i dostarczenia biletu, ubezpieczenie) - 10 % (waga); 

 

 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 

           C.min. 
C = ------------------ x 10 
           C bad 
 
C min.  – najniższa opłata transakcyjna (brutto) biletu kolejowego spośród wszystkich ważnych 
ofert  
C bad.  – opłata transakcyjna (brutto) biletu kolejowego oferty badanej 

 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 10 punktów. 
 

 

3) Kryterium III opłata transakcyjna pośrednictwa wizowego - całkowita cena 

pośrednictwa wizowego w procesie zakupu, odbioru i dostarczenia do siedziby 

Zamawiającego jednej wizy - 5 % (waga); 

 

 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 

           C.min. 
C = ------------------ x 5 
           C bad 
 
C min.  – najniższa opłata transakcyjna (brutto) pośrednictwa wizowego spośród wszystkich 
ważnych ofert  
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C bad.  – opłata transakcyjna (brutto) pośrednictwa wizowego oferty badanej 
 

Oferta najkorzystniejsza, w tym kryterium, może otrzymać maksymalnie 5 punktów. 
 

12.2. Kryterium IV Czas w jakim Wykonawca przedstawi 3 warianty połączeń  
 
Punkty będą przyznawane w następujący sposób: 
 
24 godziny od momentu wysłania zamówienia - 8 pkt 
20 godzin od momentu wysłania zamówienia -  16 pkt 
16 godzin od momentu wysłania zamówienia -  24 pkt 
12 godzin od momentu wysłania zamówienia -  32 pkt 
8 godzin od momentu wysłania zamówienia -    40 pkt 
 
 
UWAGA! Gdzie maksymalny czas to 24 godziny od momentu od wysłania zamówienia.                                            
W sytuacji, kiedy Wykonawca zaoferuje termin dłuższy niż 24 godziny lub nie wskaże 
żadnego terminu jego oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z SIWZ na podstawie art. 89 
ust 1 pkt.2.  
 
12.3. Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska łącznie największą liczbę 

punktów w powyższych kryteriach.  
 

 

Rozdział 13 

UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

13.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

13.2 O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy 

złożyli oferty w postępowaniu, a także zamieści te informacje na własnej stronie 

internetowej www.ies.lublin.pl , 

13.3 Zamawiający zawiadomi Wykonawców o terminie, określonym zgodnie  

         z art. 94 ustawy, po upływie którego może być zawarta umowa w sprawie     

         zamówienia publicznego. 

 

 

 

 



 24 

Rozdział 14 

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ 

DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY 

14.1 Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze 

sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, o 

ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 

14.2 W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy 

przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka 

winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac 

przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za 

wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres 

realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości 

wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu 

wykonania zamówienia. 

Rozdział 15 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA 
UMOWY 

15.1 Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy od wykonawców składających ofertę.  

 
 

Rozdział 16  

POSTANOWIENIA UMOWY 

16.1 Wzór Umowy stanowią załączniku Nr. 6 do SIWZ. 

16.2 Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zostanie zawarta 

umowa, na warunkach, o których mowa w pkt 16.1. 

16.3 Dopuszczalne zmiany umowy zostały opisane w załączniku Nr 6 do SIWZ. 
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Rozdział 17 

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIAN TREŚCI SIWZ 

17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SIWZ. 

17.2 Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później jednak niż na  

2 dni przed upływem terminu składania ofert, przekazując treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania 

oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej www.ies.lublin.pl ,pod 

warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie 

później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania 

ofert. 

17.3 Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. 

Zmianę SIWZ zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano 

SIWZ oraz zamieści tę zmianę na własnej stronie internetowej  www.ies.lublin.pl , 

17.4 Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o 

zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, 

zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, 

którym przekazano SIWZ oraz zamieści taką informację na własnej stronie internetowej 

www.ies.lublin.pl , 

17.5 W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią udzielonych wyjaśnień i 

zmian, jako obowiązującą należy przyjąć treść informacji zawierającej późniejsze 

oświadczenie Zamawiającego. 

 
 
Rozdział 18 

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI 

18.1 Postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 

18.2 W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 

informacje (zwane dalej „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną. 
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18.3 Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub 

drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza fakt jej 

otrzymania. 

18.4 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania korespondencji przez Wykonawcę, 

zamawiający domniema, że korespondencja wysłana przez Zamawiającego na numer 

faksu lub adres email, podany przez Wykonawcę, została mu doręczona w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. 

18.5 Korespondencję związaną z przedmiotowym postępowaniem, należy kierować na 

adres Zamawiającego, lub adres poczty email: zam.pub@ies.lublin.pl 

18.6 Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest Andrzej Deryło  

tel. 607 555 737 e-mail zam.pub@ies.lublin.pl 
 
 
 
 
Rozdział 19 

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ 

 

19.1 Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w 

uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale VI ustawy jak dla postępowań poniżej kwoty 

określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

19.2 Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują 

również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. 

 
 
Rozdział 20 RODO 

 

1.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”, Zamawiający informuje, że:  

a)  Jest administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca 

przekazał w niniejszym postępowaniu; dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na 
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Świadczenie usług związanych z organizacją 

podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej” (Znak 

postępowania:1/ZP/IES/2020) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; 

b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Instytucie Europy Środkowej ul. Niecała 5, 20-

080 Lublin jest Pan Paweł Jarosz, która jest dostępna pod adresem e-mail: 

pawel.jarosz@ies.lublin.pl  

c) odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843) dalej „ustawa Pzp”;   

d) dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, 

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; 

e) obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących 

jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp;   

f) w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

g) Wykonawca posiada: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących 

Wykonawcy; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych,  

o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp 

oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników; 

− 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;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO; 

    h) Wykonawcy nie przysługuje: 
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− 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; 

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

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych 

Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  
 
 
 
Rozdział 21 

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 

Integralną częścią SIWZ są załączniki: 

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy 

Załącznik Nr 2 – Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  

Załącznik Nr 3 – Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia  

Załącznik Nr 4 – Wzór informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej  

Załącznik Nr 5 – Wzór wykazu usług 

Załącznik Nr 6 – Wzór umowy  
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Załącznik nr 1 do SIWZ 
 
 

 
 
 
 

     
 

OFERTA 
 

Składając ofertę w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego „Świadczenie usług związanych z 

organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej” 

prowadzonego przez Instytutu Europy Środkowej oferujemy wykonanie niniejszego 

zamówienia zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, na warunkach określonych w 

istotnych postanowieniach umowy:  

 
a) Opłata transakcyjna z tytułu sprzedaży jednego biletu lotniczego wynosi:   ……………… 

zł brutto  

 

b) Opłata transakcyjna z tytułu sprzedaży jednego biletu kolejowego wynosi:   

……………….…zł  

 

c) Opłata transakcyjna z tytułu pośrednictwa wizowego wynosi:  …………………….  zł 

brutto 

 

Czas w ciągu którego przedstawimy 3 warianty połączeń wynosi……………. godzin. 

 
Zobowiązujemy się wykonać zamówienie w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 
31.12.2020r. 
 
Oświadczam, że jestem/nie jestem małym /średnim przedsiębiorcą 

 
1. Oświadczamy, że: 

1) akceptujemy warunki płatności; 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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2) zapoznaliśmy się z warunkami podanymi przez Zamawiającego  
w SIWZ i załączonej dokumentacji i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń, 

3) uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania 
zamówienia. 

4) akceptujemy istotne postanowienia umowy oraz termin realizacji przedmiotu 
zamówienia podany przez Zamawiającego, 

5) uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu 
składania ofert, 

6) podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części 
zamówienia: 
a) ……………………………………………………… 
b) ……………………………………………………… 

7) Nazwy i adresy podwykonawców……………………… 
 

8) Oświadczam, że wypełniłem 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 pn. „Świadczenie usług związanych z organizacją 

podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej” 

2. W przypadku udzielenia nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w 
miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

3. Oferta została złożona na …………………….. stronach. 
4. Do oferty dołączono następujące dokumenty: 

- …………………………………………… 
- …………………………………………… 

Nazwa i adres WYKONAWCY: 
....................................................................................................................................................
NIP .......................................................    
REGON ................................................ 
Adres, na który Zamawiający powinien przesyłać ewentualną korespondencję: 
......................................................................................................................................................
................................................................................................. 
Osoba wyznaczona do kontaktów z Zamawiającym:  
...........................................................................................................................  
numer telefonu: (**)  
Numer faksu: (**) 
e-mail    ................................................................................................ 
 
............................, dn. _ _ . _ _ . _ _ _ _ r.   ............................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy 

oraz pieczątka / pieczątki 
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Załącznik nr 2 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU  
W POSTĘPOWANIU  

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy 

Środkowej” prowadzonego przez Instytutu Europy Środkowej oświadczam, co następuje: 

 
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY: 
 
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego 
w  Rozdziale 4 ust. 4.2.1. i 4.2.3. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. ………………………… 

                  (podpis) 

 
 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH 

INNYCH PODMIOTÓW:  
 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału  
w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Rozdziale 4 ust. 4.2.1.  
i 4.2.3. polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: 
………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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..…………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………….  
w następującym zakresie:  
………………………………………………………………………………………… 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).  
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………. r. ………………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 

zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 

 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………. r.  ……………………………. 

          (podpis) 
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Załącznik nr 3 do SIWZ 
 

 
 
 

 

 

 

Oświadczenie wykonawcy  

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),  

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usług 

związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy 

Środkowej” prowadzonego przez Instytut Europy Środkowej   oświadczam, co następuje: 

 
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

 
1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp. 
2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie  

art. 24 ust. 5 pkt. 1-8 ustawy Pzp. 
 
 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….… r. …………………………….. 
(podpis) 

 
Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia  
z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie 
podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 
5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie 
art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: 
…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r. ….…………………………… 

          (podpis) 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: ………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 
(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, 
KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania  
o udzielenie zamówienia. 
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r. ……………………………… 

(podpis) 
 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO 
PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA: 

 
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: 
……………………………………………………………………..….……… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie 
podlega/ą wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r. .………………………… 

(podpis) 
 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i 
zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji 
wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji. 
 
…………….……. (miejscowość), dnia …………… r. ….…………………………… 

(podpis) 
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Załącznik nr 4 do SIWZ 
 

 
 
 
 

 
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY 

 
My niżej podpisani: 
…………………………………………………………………………………...……………………
……………………………………………………………... 
działając w imieniu i na rzecz:  
.........................................................................................................................................................
......................................................................................... 
ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usług związanych z 

organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą dla Instytutu Europy Środkowej” prowadzonego 

przez Instytutu Europy Środkowej oświadczam, co następuje: 

- oświadczamy, że nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 
konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)* 

- oświadczamy, że należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tj.  
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.)*co podmioty wymienione poniżej (należy 
podać nazwy i adresy siedzib)*: 

-  
 

Lp. Nazwa (firma) Adres siedziby 
1   
2   
3   

....................................................... 
podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

 
 

        

 
 

Wykaz usług 
 

Lp. 

Opis 
przedmiotu 

zamówienia 
(z uwzględnieniem 

wykazania realizacji 
określonego zakresu) 

Całkowita 
wartość brutto 

usługi 
w PLN 

Termin realizacji  Nazwa Odbiorcy  

Data 
rozpoczęcia 

Data 
zakończenia  

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Do niniejszego wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wyżej wymienione 
usługi zostały wykonane należycie i prawidłowo ukończone (referencje itp.) 

 
 
……………………….                 ............................................................................. 
(miejscowość data)      Podpis osób uprawnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy 
oraz pieczątka / pieczątki 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pieczęć Wykonawcy 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 
 
 

UMOWA NR........... 
(wzór) 

 
zawarta dnia............................................w Lublinie 

pomiędzy 
Instytutem Europy Środkowej z siedzibą ul. Niecała 5, 20-080 Lublin, 

reprezentowanym przez: Beatę Surmacz - Dyrektora Instytutu Europy Środkowej, 

NIP: 712 337 88 11, REGON: 382102374, zwanym dalej w treści umowy „Zamawiającym", 

i 

.....................prowadzącym działalność gospodarczą /wpisaną do Rejestru ...........z siedzibą 

przy................ 

NIP:......., REGON:...... 

zwanym dalej w treści umowy „Wykonawcą", a łącznie zwanych „Stronami". 

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843), dalej zwanej ustawą, 

została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych z organizacją podróży 

służbowych na wydarzenia organizowane w celu współpracy z polskimi i zagranicznymi 

instytucjami oraz jednostkami naukowymi i akademickimi w kraju i zagranicą. 

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, 

sprzedaż i dostarczanie Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, wraz z usługami 

towarzyszącymi - w szczególności dostarczanie biletów w formie, terminie i miejscu 

określonym przez Zamawiającego oraz nabywanie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia 

bagaży na potrzeby wyjazdów służbowych, oraz pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 

3. Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot umowy sukcesywnie na podstawie 

zamówień jednostkowych przez cały czas trwania umowy, zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do umowy oraz ofertą Wykonawcy stanowiącą 

załączniki nr 2 do umowy. 
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4. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień na połączenia dostępne w danych 

terminach na danej trasie, kierując się zasadą najniższej ceny biletów i dogodnością połączeń, 

z zachowaniem uczciwości handlowej oraz wymaganego standardu usług. 
 

§ 2 
Termin realizacji 

 
1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia jej zawarcia, do dnia 31.12.2020r.    

§ 3 
Wynagrodzenie 

 

1. 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 ( np.: 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.); 

5) opłatę transakcyjną ( w tym prowizja, koszt wystawienia i dostarczenia biletu) z tytułu 

sprzedaży 1 biletu lotniczego wynoszącą: ................ zł brutto, którą stanowi kwota 

zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie będącej integralną częścią umowy i jest niezmienna 

przez cały czas jej trwania. 

6) opłatę transakcyjną ( w tym prowizja, koszt wystawienia i dostarczenia biletu) z tytułu 

sprzedaży 1 biletu kolejowego wynoszącą: ................ zł brutto, którą stanowi kwota 

zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie będącej integralną częścią umowy i jest niezmienna 

przez cały czas jej trwania. 

7) opłatę transakcyjną (cena pośrednictwa wizowego w procesie zakupu, odbioru i 

dostarczenia wiz do siedziby Zamawiającego) z tytułu...........wynoszącą:................zł brutto, 

którą stanowi kwota zaoferowana przez Wykonawcę w ofercie będącej integralną częścią 

umowy i jest niezmienna przez cały czas jej trwania. 

2. Składowe wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) - 7) obejmują całość przedmiotu 

zamówienia i zaspokajają wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy. 



 39 

3. Wynagrodzenie nie może obejmować kosztów reklamacji zgłoszonych Wykonawcy przez 

Zamawiającego, wynikłych ze zdarzeń nie leżących po stronie Zamawiającego. Koszty takich 

reklamacji ponosi Wykonawca. 

4. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. Wszystkie należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

5. Za zlecone przez Zamawiającego i zrealizowane przez Wykonawcę zlecenia jednostkowe 

Zamawiający zobowiązany jest uregulować należność wynikającą z wystawionej przez 

Wykonawcę faktury, z zastrzeżeniem § 4 umowy. 

6. Należności wynikające z wystawionych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 

Zamawiającego faktur będą regulowane przelewem bankowym na konto wskazane na 

fakturze, w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury wraz z kopią 

biletu i informacją dotyczącą kalkulacji ceny. 

7. Termin, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie 

rachunku bankowego Zamawiającego nastąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. Pod pojęciem kalkulacji ceny zamówienia jednostkowego, Zamawiający wymaga 

każdorazowo w ciągu …………….godzin, dla każdego zamówienia jednostkowego, 

przedstawienia 3 wariantów - ofert przelotów lub przejazdów kolejowych na zamawianej 

trasie i w danym terminie, w celu umożliwienia wyboru najlepszej oferty cenowej w stosunku 

do potrzeb i określonych przez pracownika możliwości finansowych z uwzględnieniem 

najkorzystniejszej ceny oraz najkrótszej trasy i czasu podróży. 

9. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz osoby 

trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. Treść dokumentów, dotyczących przenoszonej 

wierzytelności (umowy o przelew, pożyczki, zawiadomienia, oświadczenia, przekazu, itp.), 

nie może stać w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 

10. Wykonawca oświadcza, że na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy określony na 

fakturze, figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o podatku 

od towarów i usług (Dz. U. 2018r. poz. 2174 z późniejszymi zmianami). 

11. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca może przesyłać ustrukturyzowane faktury 

elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia  

9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2191 z późn. zm.), tj. faktury spełniające wymagania umożliwiające przesyłanie 

za pośrednictwem platformy faktur elektronicznych, o których mowa wart. 2 pkt 32 ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). 
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12.Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w 

skrócie: PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych 

oraz innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych za swoim pośrednictwem, a 

także przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obsługiwanego przez OpenPEPPOL, 

której funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsiębiorczości i Technologii z siedzibą przy 

Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma dostępna jest pod adresem: 

https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/. 

13.W związku z obowiązkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o których 

mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191 z późn. zm.) przez Zamawiającego, w 

celu wypełnienia ww. obowiązku, niezbędne jest oświadczenie Wykonawczy czy zamierza 

wysyłać ustrukturyzowane faktury elektroniczne do Zamawiającego za pomocą platformy 

elektronicznego fakturowania. 

14.Wykonawca oświadcza, że:  

o zamierza 

o nie zamierza 

wysyłać za pośrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne,  

o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych. W przypadku zmiany woli w ww. zakresie 

Wykonawca zobowiązuje się do powiadomienia. Zawiadamiającego najpóźniej w terminie do 

7 dni przed taką zmianą do poinformowania Zamawiającego o tym fakcie. 

 

 
§ 4 

Kary umowne 
 
1. Zamawiający zastrzega możliwość nałożenia na Wykonawcę następujących kar: 

1) w przypadku niewykonania usługi w terminie dotyczącym zamówienia jednostkowego, 

Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów, a Zamawiający 

ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 50% wynagrodzenia brutto za dane 

zamówienie jednostkowe; 

2) w przypadku nienależytego wykonania usługi m.in. poprzez realizację usługi w terminie 

uniemożliwiającym wykorzystanie biletów, oferowanie realizacji umowy niezgodnie z ofertą 
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oraz zamówieniem jednostkowym - Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w 

wysokości 30% wynagrodzenia brutto za dane zamówienie jednostkowe. 

3) za zwłokę w przedstawieniu ofert przelotów lub przejazdów kolejowych na zamawianej 

trasie w czasie określonym w § 3 ust. 8 oraz za niedotrzymanie ilości przedstawionych 

wariantów przelotu lub przejazdów kolejowych określonej w § 3 ust. 8 - w wysokości 10% 

wartości brutto jednostkowego zamówienia za każdą rozpoczętą godzinę, w której nastąpiła 

zwłoka lub za każdą 1 ofertę mniej od deklarowanej. 

4) W razie niewykonania usługi w terminie ustalonym w zamówieniu jednostkowym, ale 

umożliwiającym wykorzystanie biletów według oceny Zamawiającego, 

2. W przypadku, gdy na dzień zlecenia przelewu rachunek bankowy Wykonawcy określony 

na fakturze nie figuruje w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96 b ust. 1 ustawy o 

podatku od towarów i usług, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej 

w wysokości 10% ceny brutto za dane zamówienie jednostkowe. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania cen biletów zamawianych u 

Wykonawcy. W razie udowodnienia przez Zamawiającego, że w dniu wykupu istniał tańszy 

wariant podróży niż zaoferowany przez Wykonawcę, Wykonawca zwróci Zamawiającemu 

różnicę w cenie biletów oraz zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% 

wynagrodzenia brutto za każde zamówienie jednostkowe, którego sprawa dotyczy. 

4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, po uprzednim wystawieniu noty obciążeniowej. 

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego mu wynagrodzenia. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do 

wysokości poniesionej szkody, niezależnie od kar umownych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia audytu realizacji umowy przez 

Wykonawcę. W przypadku wykazania nieprawidłowości, po przeprowadzonym audycie, w 

zakresie świadczonej przez Wykonawcę usługi, w szczególności przedstawionych cen 

biletów, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia zwrotu utraconych korzyści. 

8. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 15 000 złotych. 

9. Wykonawca zapłaci karę Zamawiającemu z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w § 5 ust. 1 czynności - w wysokości 1 000 zł. 
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§ 5 

Zatrudnienie na umowę o pracę 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (w sposób określony w                 

art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. 2019.0.1040) przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w zakresie wyszukiwania 

połączeń i rezerwacji biletów, pośrednictwa wizowego. 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 

dokonywania ich oceny, 

b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

3. W trakcie realizacji zamówienia 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 wskazane w ust.1 czynności w trakcie 

realizacji zamówienia: 

a) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o 

pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 

składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 

czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 

wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub 

Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 

sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 
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zapewniający ochronę danych osobowych pracowników,  zgodnie z przepisami z 

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

kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 

adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 

umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c)  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; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych 

osobowych pracowników, zgodnie z przepisami z przepisami Rozporządzenia 

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

danych osobowych. 

4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust.1 czynności Zamawiający 

przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 

wysokości określonej w § 4 ust.9. 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 wskazane w ust.1 

czynności. 

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 
§ 6 

Odstąpienie od umowy 
 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym w określonych 

przypadkach: 

1) Wykonawca, pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do 

poprawienia jakości świadczenia umowy, nadal wykonuje umowę w sposób nienależyty, 
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2) po drugim stwierdzeniu przez Zamawiającego wystąpienia sytuacji naruszenia warunków 

umowy, opisanych w § 4 ust. 3 umowy, 

3) wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w terminie 30 dni od dnia 

w którym strona dowiedziała się o przyczynie odstąpienia. 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ustawy. 

4. Oświadczenie woli o odstąpieniu od umowy bez wypowiedzenia wymaga formy pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

5. W   przypadku   odstąpienia   od   umowy   przez Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany zrealizować wszystkie wcześniej przyjęte zlecenia. 

6. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar 

umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

 
§ 7 

Zmiany umowy 
 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę umowy: 

1) w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku 

ulegnie zmianie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto, z uwzględnieniem 

obowiązującej stawki podatku VAT; 

2) w przypadku zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie 

dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego. Zmiana wymaga zgłoszenia  

w formie pisemnej w ciągu 14 dni od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do 

wprowadzenia zmian. Zmiana ta może spowodować wydłużenie terminu wykonania prac i nie 

spowoduje zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Inicjatorem tej zmiany może być 

Zamawiający lub Wykonawca.  

2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. Zmiany nie 

mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ustawy. 

3. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie 

w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian i ich uzasadnienie. 
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§ 8 
Przedstawiciele stron 

 
1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją niniejszej umowy z ramienia 

Zamawiającego jest: 

......................... tel...................... , e-mail: ............................. 

2. Osobą odpowiedzialną za realizację niniejszej umowy z ramienia Wykonawcy jest: 

.......................... tel........................ , e-mail: ............................. 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o każdej zmianie osoby 

nadzorujące realizację umowy po jego stronie. 

 
§ 9 

Postanowienia końcowe 
 
 
1. W spraw nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U.2019.0.1145) i 

innych obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy Strony rozstrzygać będą w miarę 

możliwości w sposób polubowny. 

3. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w sposób określony ust. 11, sprawy 

sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Postanowienia umowy mają charakter rozłączny, a uznanie któregokolwiek z nich za 

nieważne, nie uchybia mocy wiążącej pozostałych. 

5. Wykonawca nie ma prawa bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego 

przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy na realizację 

przedmiotu zamówienia, a w szczególności nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego 

zlecić innemu podmiotowi gospodarczemu wykonywania umowy w całości lub w części. 

6. Umowa   została   zawarta   w   trzech   jednobrzmiących   egzemplarzach, dwa dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 
Załączniki do umowy: 
1. załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia; 
2. załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 
3. załącznik nr 3 - Wzór Umowy o Powierzeniu Przetwarzania Danych Osobowych 
 
ZAMAWIAJĄCY                                                                                         WYKONAWCA  
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Załącznik nr 1 do umowy 
Znak postępowania: 1/ZP/IES/2020 
 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
w postępowaniu na: 

„Świadczenie usług związanych z organizacją podróży służbowych w kraju i zagranicą  
dla Instytutu Europy Środkowej” 

 
 
 
I. Przedmiotowy zakres zamówienia:  
 
1. Przedmiotem zamówienia jest obsługa Instytutu Europy Środkowej w zakresie świadczenia usług 

związanych z organizacją podróży służbowych, na wydarzenia organizowane w celu współpracy z 
polskimi i zagranicznymi instytucjami oraz jednostkami naukowymi i akademickimi w kraju i 
zagranicą.  

2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: dokonywanie rezerwacji, wystawianie, sprzedaż i 
dostarczanie Zamawiającemu biletów lotniczych, kolejowych, wraz z usługami towarzyszącymi – w 
szczególności dostarczanie biletów w formie, terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego 
oraz nabywanie ubezpieczenia NNW i ubezpieczenia bagaży na potrzeby wyjazdów służbowych, 
oraz pośrednictwo w uzyskaniu i zakupie wiz. 

3. Usługa realizowana będzie sukcesywnie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2020r. 
4. Planowana ilość biletów/podróży (na różnych trasach), które Zamawiający zamierza zakupić w 

trakcie trwania umowy będzie wynosić nie mniej niż 80 sztuk zamówień jednostkowych i nie więcej 
niż 130 sztuk zamówień jednostkowych. /Przez zamówienie jednostkowe Zamawiający rozumie 
realizację usługi dla 1 podróżującego do miejsca docelowego wraz z podróżą powrotną/. Tym 
samym Zamawiający korzysta z prawa opcji o którym mowa w art. 34 ust.5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. Zamawiający gwarantuje minimalną ilość zamówień jednostkowych w 
liczbie nie mniejszej niż 80. Ilość pomiędzy 81 a 130 stanowi opcję, z której Zamawiający może, ale 
nie musi skorzystać. Wykonawca nie może sobie rościć prawa do realizacji zamówień większej niż 
określona jako minimum, czyli 80 sztuk zamówień jednostkowych.  

5. Najczęściej uczęszczane trasy - główne kierunki wyjazdów (dane określone na podstawie 
zrealizowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy transakcji oraz przy uwzględnieniu 
zapotrzebowania w okresie realizacji umowy zawartej po przeprowadzeniu niniejszego 
postępowania) - służą do celów porównawczych, nie stanowią zobowiązania do ich zrealizowania), 
to: 

1) Ukraina – 19% 
2) Słowenia – 8% 
3) Bułgaria – 2% 
4) Węgry – 8% 
5) Norwegia 2% 
6) Czechy – 2 % 
7) Serbia – 6% 
8) Albania – 4% 
9) Litwa – 8% 
10) Hiszpania – 2% 
11) Szwecja – 6% 
12) Bułgaria – 2% 
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13) USA – 2% 
14) Portugalia – 2% 
15) Słowacja – 6% 
16) Estonia – 2% 
17) Chorwacja – 11% 
18) Łotwa – 4% 
19) Serbia – 2% 
20) Macedonia 4% 
21) Białoruś 2% 

 
6. Podróże będą się odbywały głównie klasą ekonomiczną.  
 
 
II. Obowiązki Wykonawcy:  
 
W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do: 
1) W zakresie wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych (w razie konieczności wraz z transferem 

lotniskowym): 
a) sprzedaży biletów lotniczych, których cena będzie zawierała wszelkie opłaty wymagane 

prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłaty lotniskowe, paliwowe, 
rezerwacyjne, podatkowe oraz ubezpieczenie; 

b) stosowania minimalnych cen dostępnych w danym terminie z zachowaniem wymaganego 
standardu podróży; 

c) wysyłanie każdorazowo do Zamawiającego, dla każdego zamówienia jednostkowego, w 
terminie wskazanym w ofercie od przesłanego pocztą elektroniczną lub telefonicznie 
zapotrzebowania, propozycji co najmniej trzech różnych opcji połączeń lotniczych, 
dostępnych na rynku, gwarantując propozycje w dwóch wariantach: 
- w przypadku połączeń wieloetapowych jako najkorzystniejsze logistycznie (najkrótszy 

czas podróży z maksymalnie krótkim czasem oczekiwania na kolejny środek 
lokomocji): od najkrótszego do najdłuższego; 

-  jako najkorzystniejsze cenowo: od najtańszego do najdroższego; wraz z podaniem 
informacji o tym, jak przesunięcie terminu wyjazdu (np.: wyjazd jeden dzień wcześniej, 
powrót jeden dzień później) wpłynie na zmianę czasu podróży i ceny biletu;  

/Przez zamówienie jednostkowe Zamawiający rozumie realizację usługi dla 1 
podróżującego do miejsca docelowego wraz z podróżą powrotną. Zamawiający zastrzega 
sobie prawo do złożenia zlecenia dla realizacji rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych 
w jedną stronę/. 

d) wystawianie i sprzedaż biletów lotniczych na warunkach i w klasach zlecanych przez 
Zamawiającego, na trasach europejskich i pozaeuropejskich, z uwzględnieniem klasy 
standardu przelotu: klasa ekonomiczna i business, a także w tzw. „low cost airlines", 
wszystkich dostępnych promocji wynikających z terminu rezerwacji i wykupienia biletów, 
połączeń weekendowych oraz czasu podróży, w tym także tzw. biletów wirtualnych 
(przewoźników „low cost airlines"); weryfikacja w ciągu jednej godziny od wysłania 
pisemnego zamówienia (przesłanego pocztą elektroniczną) wybranych przez 
Zamawiającego połączeń lotniczych, a w przypadku posiadania informacji o 
korzystniejszych logistycznie lub cenowo połączeniach, przekazanie ich Zamawiającemu; 

 
2) W zakresie rezerwacji, wystawiania i sprzedaży biletów kolejowych: 

a) rezerwacja i sprzedaż biletów kolejowych których cena będzie zawierała wszelkie opłaty 
wymagane prawem krajowym w tym ubezpieczenie zgodnie z każdorazowym 
zapotrzebowaniem Zamawiającego, który będzie określać rodzaj i ilość biletów, a także 
miejsce i termin podróży; 

b)  zaoferowanie Zamawiającemu, w terminie wskazanym w ofercie od wysłania 
zamówienia (w formie informacji przesłanej pocztą elektroniczną lub telefonicznego) 
 trzech różnych wariantów połączeń kolejowych dostępnych na rynku, 
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najkorzystniejszych logistycznie i cenowo z uwzględnieniem klas podróżnych kolejowych 
oraz wszystkich dostępnych promocji wynikających z terminu rezerwacji i wykupienia 
biletów, połączeń weekendowych oraz czasu podróży, wraz z podaniem informacji o tym, 
jak przesuniecie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden dzień wcześniej, powrót jeden dzień 
później) wpłynie na zmianę̨ czasu podróży i ceny biletu;  

 
3) W zakresie rezerwacji i sprzedaży usług transportowych niewymienionych w pkt 2): 

a) rezerwacja i sprzedaż usług transportowych, zgodnie z każdorazowym zapotrzebowaniem 
Zamawiającego, które będzie określać liczbę̨ osób korzystających z transportu, miejsce i 
termin podróży; 

b) organizacja trasy podróży, która zapewni najkorzystniejsze logistycznie i cenowo 
połączenia, a w przypadku połączeń wieloetapowych wskazanie połączeń 
zapewniających, oprócz korzystnej ceny, najkrótszy czas podróży z maksymalnie krótkim 
czasem oczekiwania na kolejny środek lokomocji, bezkolizyjną realizację, gwarantującą̨ 
terminowe przybycie do miejsca delegowania osób podróżujących; 

 
 

4) W zakresie pośrednictwa wizowego, zakupu, odbioru i dostarczenia wiz, Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy następujących działań: 

c) Informowania Zamawiającego o rodzajach wiz i wiążących się z ich uzyskaniem 
formalnościach; 

d) Wskazania:  
-   niezbędnych dokumentów do uzyskania wizy; 
- terminu oczekiwania na wizę od momentu złożenia dokumentów w 

ambasadzie/placówce konsularnej; 
-  określenia całkowitego kosztu uzyskania wizy; 

e) Wypełniania wniosku wizowego oraz w razie konieczności innych dokumentów, a w 
przypadku konieczności samodzielnego wypełnienia wniosku przez osobę wyjeżdżającą, 
wsparcia Zamawiającego swoją wiedzą i doświadczeniem; 

f) Odebrania od Zamawiającego kompletu dokumentów, potrzebnych do uzyskania wizy, 
nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, od zgłoszenia przez Zamawiającego faktu o 
gotowości przekazania tych dokumentów; 

g) Wykonawca, po otrzymaniu kompletu dokumentów, dokona ich ostatecznej weryfikacji i 
nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego od momentu ich otrzymania, złoży je w 
odpowiedniej ambasadzie/placówce konsularnej; 

h) Wykonawca, po złożeniu dokumentów w odpowiedniej ambasadzie/placówce konsularnej 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o tym fakcie oraz potwierdzi maksymalny czas 
oczekiwania na uzyskanie wizy; 

i) Wykonawca, po otrzymaniu gotowych dokumentów wizowych, niezwłocznie powiadomi 
o tym fakcie Zamawiającego i po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym – 
dostarczy je pod wskazany przez Zamawiającego adres w ciągu 1 dnia roboczego; 

j) W przypadku ambasad/placówek konsularnych, w których wymagany jest osobisty odbiór 
wizy, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o możliwości odbioru wizy; 

k) W razie konieczności osobistego stawiennictwa w konsulacie/ambasadzie – Wykonawca 
w porozumieniu z Zamawiającym umówi termin spotkania; 

l) Wykonawca wniesie opłatę za wydanie wizy pobieraną przez ambasadę/placówkę 
konsularną w imieniu Zamawiającego; 

m) Wykonawca wypełni wniosek oraz dokona zakupu E-wizy w przypadku wyjazdów do 
krajów, które umożliwiają zakup wiz elektronicznych, po wcześniejszym uzgodnieniu z 
Zamawiającym; 

n) Opłata transakcyjna za pośredniczenie w procesie uzyskania wizy zawiera w 
szczególności: skompletowanie i odbiór dokumentacji niezbędnej do uzyskania wizy, 
złożenia w odpowiedniej placówce dyplomatycznej kompletu dokumentów niezbędnych 
do uzyskania wizy, dostarczenie dokumentów wizowych do miejsca i w terminie 
wskazanym przez Zamawiającego i wszelkie inne koszty związane z należytym i 
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zgodnym ze SIWZ wykonaniem przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem faktycznych 
„opłat wizowych" pobieranych przez ambasady/konsulaty; 

o) Na fakturze za pośrednictwo wizowe wyszczególniona będzie opłata wizowa pobierana 
przez ambasady/konsulaty danych krajów oraz opłata za pośrednictwo wizowe pobierana 
przez Wykonawcę. 

 
5) W zakresie obowiązków ogólnych: 

a)  dostarczanie (dopuszcza się dostarczenie w wersji elektronicznej), bez naliczania 
dodatkowych opłat, biletów lotniczych i kolejowych oraz voucherów do siedziby 
Zamawiającego w godzinach urzędowania Zamawiającego (poniedziałek – piątek w godz. 
8-16); w wyjątkowych sytuacjach sposób dostarczenia biletów, voucherów lub może ulec 
zmianie - może być wymagany w innym terminie, niż dni i godziny pracy Zamawiającego. 
Wówczas bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie biura podróży lub linii 
lotniczej w kraju wylotu lub dostarczony w inny, uzgodniony z Zamawiającym sposób, 
umożliwiający pracownikowi rozpoczęcie podróży w wyznaczonym terminie. 
Zamawiający wymaga również, aby wystawione bilety były równocześnie dostarczone na 
pocztę email pasażera oraz na pocztę Zamawiającego, na adres e-mail: 
zam.pub@ies.lublin.pl   

b) wskazanie osób po stronie Wykonawcy odpowiedzialnych za organizację podróży 
służbowej odbywanej przez przedstawicieli Zamawiającego, którzy, na wyraźne zlecenie 
Zamawiającego, zobowiązani są do: 
- kompleksowego zorganizowania podróży służbowej odbywanej przez przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym m.in.: rezerwacji biletów, zapewnienia transportu, transferu z 
lotniska i na lotnisko; 

-  sprawdzenia jakości zaproponowanych usług w zakresie połączeń z odpowiednim 
wyprzedzeniem przed rozpoczęciem podróży, pozwalającym na wprowadzenie zmian 
w jej przebiegu, jeśli, z uwagi na powstałe problemy komunikacyjne okażą̨ się̨ 
konieczne; 

c)   zapewnienie poza godzinami pracy Zamawiającego oraz całodobowo w soboty i dni 
ustawowo wolne od pracy, serwisu telefonicznego, umożliwiającego obsługę̨ 
Zamawiającego i jego Pracowników w zakresie przedmiotu zamówienia; 

d) Informowanie Zamawiającego o konieczności wykonywania niezbędnych szczepień́ 
ochronnych podróżującym służbowo szczególnie do krajów o tropikalnym i 
subtropikalnym klimacie, w których występuje ryzyko zachorowania na choroby tropikalne 
zagrażające zdrowiu oraz zżyciu oddelegowanych pracowników, w szczególności: żółtą̨ 
gorączkę̨, żółtą̨ febrę̨, zapalenie wątroby typu A + B, błonicę, tężec, dur brzuszny, polio, 
cholerę̨, zakażenia meningokokowe A + C czy malarię oraz inne, które winien 
zidentyfikować Wykonawca; 

e)  informowanie Zamawiającego o wymaganych i zalecanych rodzajach szczepień́ 
ochronnych podróżującym służbowo w zależności od destynacji. 

f)  sporządzanie, bez dodatkowych opłat comiesięcznych raportów z wykorzystania kwoty 
umowy, a w przypadku osiągnięcia 90% wartości kwoty umowy, niezwłoczne przekazanie 
informacji o powyższym pracownikowi Zamawiającego. 

 
6) W zakresie pozostałych warunków realizacji zamówienia: 

a) W przypadku zmian w rezerwacjach, Wykonawca nie będzie pobierał opłat do chwili 
wystawienia biletu, a także w przypadku anulowania biletów w dniu ich wystawienia. 
Wykonawca nie będzie pobierał opłat do chwili wystawienia vouchera. 

b) Wykonawca przyjmie zwrot biletu w przypadku odwołania wyjazdu lub, na zlecenie. 
Zamawiającego, dokona zmiany zakupionego biletu zgodnie z zasadami przewoźnika. W 
sytuacji, kiedy zmiana biletu wiązać się będzie z koniecznością̨ dokonania ponownej 
rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający będzie zobowiązany do pokrycia powstałej z tego tytułu 
niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty. 

c) Zwrot tych kosztów powinien nastąpić na podstawie faktury korygującej w ciągu 30 dni 
kalendarzowych, licząc od daty otrzymania informacji o odwołaniu wyjazdu lub zwrotu biletu.  
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d) Wykonawca wyraża zgodę̨ na dokonywanie wzajemnych rozliczeń z przysługującego 
wynagrodzenia, na podstawie faktur korygujących. 

e) W sytuacji braku możliwości bez kosztowego zwrotu biletu, Zamawiający pokryje koszty 
wynikające z jego zwrotu. 

f) Wykonawca przejmie obowiązki dotyczące składania odwołań i reklamacji do linii lotniczych, 
przedsiębiorstw przewozowych, transportowych, do reprezentowania Zamawiającego w 
sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i 
zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów 
niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych Wykonawca zobowiązuje 
się do każdorazowego, niezwłocznego, przekazywania drogą elektroniczną informacji dot. 
zmiany cen biletów, wpisania na listę̨ rezerwową, zmiany godziny rejsu, odwołania rejsu.  

g) W przypadku losowego przedłużenia czasu podróży, odwołania rejsu itp. Wykonawca 
gwarantuje, bez naliczania dodatkowych kosztów obsługi, pomoc organizacyjną  dla 
podróżujących osób związaną z bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmianą biletu 
lotniczego, itp.  

h) W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletów dla Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązuje się do wniesienia z własnych środków przedpłat żądanych przez przewoźnika. 
Wniesiona przedpłata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach za zakupione bilety. 

i) W przypadku transportu autokarem/ busem przewoźnik powinien posiadać wymagane 
przepisami dokumenty m.in. licencje przewoźnika oraz pełną dokumentację gwarantującą̨ jego 
przejazd na trasie określonej w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. 
aktualne badanie techniczne pojazdu, którym będą̨ podróżować uczestnicy, aktualną licencję 
na wykonywanie transportu drogowego osób - dla przewoźnika, odpowiednie kwalifikacje 
zawodowe kierowcy/kierowców), a także posiadać odpowiednie ubezpieczenie.  

j) Wykonawca nie ma prawa, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego 
przelać na osoby trzecie jakichkolwiek uprawnień wynikających z umowy, zawartej po 
przeprowadzonym postępowaniu, a w szczególności zlecić innemu podmiotowi 
gospodarczemu wykonania umowy w całości lub w części. 
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ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UMOWY  

 
 

Znak postępowania: 1/ZP/IES/2020 
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych W Instytucie Europy Środkowej 

zawarta dnia.........w............................(miejscowość) 
 
pomiędzy: 
Instytutem Europy Środkowej z siedzibą w Lublinie, adres Niecała 5, 20-080 Lublin 
posiadającym NIP 7123378811, REGON 382102374 reprezentowanym przez: dyrektor Beatę 
Surmacz 
Zwanym/ą dalej Podmiotem powierzającym lub Administratorem Danych 
Wpisaną/ego do rejestru przedsiębiorców przez 
Sąd..................................................................... 
........................................................pod nr KRS................................../lub wpisaną/ego do 
CEIDG 
..........................................................posiadającą/cym 
NIP................................................................ 
REGON......................................................reprezentowaną/ym 
przez:........................................... 
I. Strony   zawarły   umowę ................. („Umowa   podstawowa),   w   związku z 
wykonywaniem której Administrator Danych powierzy Podmiotowi przetwarzającemu 
przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym niniejszą Umową; 
II. Celem Umowy jest ustalenie warunków, na jakich Podmiot przetwarzający wykonuje 
operacje przetwarzania danych osobowych w imieniu Administratora Danych; 
III. Strony dążą do takiego uregulowania zasad przetwarzania Danych Osobowych, aby 
odpowiadały one w pełni postanowieniom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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, s.1) - dalej RODO, Rozporządzeniem. 
Strony zawierają Umowę o następującej treści 

§ 1 
Powierzenie przetwarzania danych osobowych 

 
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie zasad i warunków współpracy pomiędzy 
Stronami w zakresie przetwarzania przez przetwarzającego danych osobowych. 
2. Przetwarzanie będzie wykonywane w okresie obowiązywania Umowy Podstawowej. 
a 
z siedzibą w adres 
Zwanym/ą dalej Podmiotem przetwarzającym Dalej łącznie jako strony 
Mając na uwadze, że: 
3. Administrator Danych oświadcza, że jest Administratorem i że ma prawo podejmowania 
decyzji o celach i środkach przetwarzania powierzanych danych. 
4. Administrator Danych powierza Podmiotowi przetwarzającemu, w trybie art. 28 
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 
(zwanego dalej Rozporządzeniem) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu 
określonym w niniejszej Umowie. 
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5. Podmiot przetwarzający oświadcza, że dokonał wdrożenia odpowiednich środków 
technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie powierzonych danych spełniało wymogi 
rozporządzenia i chroniło prawa osób, których dane dotyczą. Podmiot powierzający 
zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą umową, 
Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które 
chronią prawa osób, których dane dotyczą. 
6. Podmiot przetwarzający oświadcza, że posiada zasoby infrastrukturalne, doświadczenie, 
wiedzę oraz wykwalifikowany personel, w zakresie umożliwiającym należyte wykonanie 
niniejszej Umowy, w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa. W szczególności Podmiot 
przetwarzający oświadcza, że znane mu są zasady przetwarzania i zabezpieczenia danych 
osobowych wynikające z Rozporządzenia oraz stosuje środki bezpieczeństwa spełniające 
wymogi Rozporządzenia. 

§ 2 
Zakres i cel przetwarzania danych 

 
1. Podmiot przetwarzający będzie przetwarzał, powierzone na podstawie Umowy 

           Podstawowej dane (*należy podać rodzaj danych) ..................np. dane zwykłe oraz 
           dane szczególnych kategorii................w tym...........(* należy wymienić rodzaj: imię i 
          nazwisko, adres zamieszkania, numer NIP, numer telefonu komórkowego, adres poczty e-mail, adres 

IP, numery telefonu, adres zamieszkania, data urodzenia, seria i numer dokumentu tożsamości, imiona 
rodziców, numer rachunku babkowego itp., dane szczególnych kategorii i dane karne to: 
dokumentacja medyczna, dane dzieci, 

dane nieustrukturyzowane) , wskazane dane dotyczą: ........................(*należy podać 
kategorię osób, których dane dotyczą) np. pracowników administratora, klientów administratora, osoby z 

którymi klienci Administratora Danych wchodzą w interakcje społeczne, kontrahenci (odbiorcy i 
dostawcy) klientów Administratora Danych, odbiorcy korespondencji elektronicznej klientów 
Administratora Danych itd.) 
2. Powierzone przez Administratora Danych dane osobowe będą przetwarzane przez 
Podmiot przetwarzający wyłącznie w celu ............................. (*należy podać cel 

przetwarzania danych przez podmiot przetwarzający) np. korzystanie z usług zewnętrznej 
księgowości/biura rachunkowego, zewnętrzne usługi helpdesku, zewnętrzne archiwum itp. 
3. Podmiot przetwarzający przetwarza dane osobowe wyłącznie na udokumentowane 
polecenie Administratora Danych. Dotyczy to także przekazywania danych osobowych do 
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, chyba, że obowiązek taki nakłada na 
niego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podmiot przetwarzający 
podlega. 4. Jeśli obowiązek działania o którym mowa w § 2 ust. 3 nakłada na Podmiot 
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego przed rozpoczęciem 
przetwarzania Podmiot przetwarzający ma obowiązek poinformowania Administratora 
Danych o tym obowiązku na piśmie, chyba, że prawo zabrania udzielania takiej informacji. 

 
§ 3 

Obowiązki Podmiotu przetwarzającego 
 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się, przy przetwarzaniu powierzonych danych 
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i 
organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku 
związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia. 
Stwierdzenie przez Administratora Danych braku spełnienia tych środków lub nienależytego 
ich spełnienia przed przekazaniem lub po przekazaniu danych do przetwarzania danych 
stanowi podstawę do wypowiedzenia przez Administratora Danych niniejszej Umowy ze 
skutkiem natychmiastowym. 
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2. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
niniejszej Umowy oraz prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do dostępu do danych 
osobowych. 
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, (o której 
mowa w art. 28 ust. 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby, które 
upoważnia do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy, zarówno 
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu. 
4. W miarę możliwości Podmiot przetwarzający pomaga Administratorowi Danych w 
niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której 
dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36 
Rozporządzenia. 
5. Po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem Podmiot powierzający 
usuwa/ zwraca Administratorowi Danych wszelkie dane osobowe (proszę o wybranie czy 
podmiot przetwarzający powinien usunąć czy też zwrócić dane) oraz usuwa wszelkie ich istniejące 
kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie 
tych danych osobowych. 
6. Podmiot przetwarzający po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez 
zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi Danych, jednak nie później niż w ciągu 
.....(*można wskazać np. w ciągu 24 h). 
7. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi Danych wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełniania obowiązków określonych w art. 28 RODO oraz 
umożliwia Administratorowi Danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora 
Danych przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji i przyczynia się do nich. Podmiot 
przetwarzający niezwłocznie informuje Administratora Danych, jeżeli jego zdaniem wydane 
mu polecenie w tym zakresie stanowi naruszenie Rozporządzenia lub innych przepisów Unii 
lub państwa członkowskiego o ochronie danych. 
8. Jeżeli Podmiot przetwarzający ma zamiar lub obowiązek przekazać dane poza EOG, 
informuje o tym Administratora Danych, w celu umożliwienia Administratorowi Danych 
podjęcia decyzji i działań niezbędnych do zapewnienia zgodności przetwarzania z prawem 
lub zakończenia powierzenia przetwarzania. 
9. Jeżeli Podmiot przetwarzający poweźmie wątpliwości co do zgodności z prawem 
wydanych przez Administratora Danych poleceń lub instrukcji, Podmiot przetwarzający 
poinformuje Administratora Danych o stwierdzonej wątpliwości, brak odniesienia się 
Administratora Danych do przekazanej informacji daje prawo Podmiotowi przetwarzającemu 
do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
10. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do ograniczenia dostępu do danych osobowych 
wyłącznie do osób, których dostęp do danych jest potrzebny do realizacji Umowy i 
posiadających odpowiednie upoważnienie. 
11. Jeśli Podmiot przetwarzający wykorzystuje w celu realizacji Umowy zautomatyzowane 
przetwarzanie, w tym profilowanie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, Podmiot 
przetwarzający informuje o tym Administratora Danych w celu i w zakresie niezbędnym do 
wykonania przez Administratora Danych obowiązku informacyjnego. 

§ 4 
Obowiązki Administratora Danych 

 
1. Administrator Danych zobowiązany jest współdziałać z Podmiotem przetwarzającym w 
wykonaniu Umowy, udzielać Podmiotowi przetwarzającemu wyjaśnień w szczególności w 
razie wątpliwości co do legalności poleceń Administratora Danych, jak też wywiązywać się 
terminowo ze swoich szczegółowych obowiązków. 
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§ 5 
Prawo kontroli 

 
1. Administrator Danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy 
środki zastosowane przez Podmiot przetwarzający przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu 
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy. 
2. Administrator Danych ma obowiązek poinformować Podmiot przetwarzający z 
wyprzedzeniem.......-dniowym o planowanej kontroli (*należy wpisać z ilu dniowym 

        wyprzedzeniem Administrator Danych informuje o kontroli). Strony zgodnie ustalają, 
że  informacja  będzie  przekazana  ...  (drogą  mailową/formą listowną) ..... na 
adres................. 
3. Po przeprowadzonej kontroli zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 5 ust. 1 i 2 zostanie 
sporządzony protokół stwierdzający stan przetwarzania danych przez Podmiot 
przetwarzający. 
4. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas 
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora Danych nie dłuższym 
niż.................................dni (*strony termin mogą określić dowolnie). 
5. Podmiot przetwarzający udostępnia Administratorowi Danych wszelkie informacje 
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia. 

§ 6 
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 

 
1. Podmiot przetwarzający może powierzyć dane osobowe objęte niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu 
uprzedniej pisemnej zgody Administratora Danych. 
2. Podmiot przetwarzający ponosi pełną odpowiedzialność wobec Administratora Danych za 
nie wywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych. 
3. Lista podprzetwarzających zaakceptowanych przez Administratora Danych stanowi 
Załącznik nr 1 do Umowy - Lista Zaakceptowanych podprzetwarzających. 
4. Dokonując podpowierzenia Podmiot przetwarzający ma obowiązek zobowiązać 
Podprzetwarzającego do realizacji wszystkich obowiązków Podmiotu przetwarzającego 
wynikających z niniejszej Umowy powierzenia, z wyjątkiem tych, które nie mają 
zastosowania ze względu na naturę konkretnego podpowierzenia. 

§ 7 
Odpowiedzialność Podmiotu przetwarzającego 

 
1. Podmiot przetwarzający jest odpowiedzialny za udostępnienie lub wykorzystanie danych 
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych 
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 
2. Jeżeli Podmiot przetwarzający naruszy niniejszą Umowę przy określaniu celów i sposobów 
przetwarzania, uznaje się go za Administratora Danych w odniesieniu do tego przetwarzania. 
3. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania 
Administratora Danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub 
sądowym, dotyczącym przetwarzania przez Podmiot przetwarzający danych osobowych 
określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzającego, a także o wszelkich 
planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących 
przetwarzania w Podmiocie przetwarzającym tych danych osobowych. Niniejszy ustęp 
dotyczy wyłącznie danych osobowych powierzonych przez Administratora Danych. 
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4. Podmiot przetwarzający powiadamia Administratora Danych o każdym podejrzeniu 
naruszenia ochrony danych osobowych nie później niż w 24 godziny od pierwszego 
zgłoszenia. 
5. W przypadku stwierdzenia naruszenia, stosowne powiadomienie naruszenia powinno być 
przesłane wraz z niezbędną dokumentacją dotyczącą naruszenia, aby umożliwić 
Administratorowi Danych spełnienie obowiązku powiadomienia organu nadzoru. 
6. Podmiot przetwarzający odpowiada za szkody spowodowane swoim działaniem w związku 
z niedopełnieniem obowiązków, które Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Podmiot 
przetwarzający lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Administratora Danych 
lub wbrew tym instrukcjom - chyba, że były one niezgodne z Rozporządzeniem. 

 
§8 

Czas obowiązywania umowy 
 
1. Niniejsza umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia przez czas nieokreślony/określony* 
od.....     do......       lub Niniejsza umowa została zawarta na czas obowiązywania Umowy 
Podstawowej. 
2. Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem .........        * okresu 
wypowiedzenia. 

§ 9 
Rozwiązanie umowy 

 
1. Administrator Danych może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym 
gdy Podmiot przetwarzający: 
a) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 
usunie ich w wyznaczonym terminie; 
b) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową; 
c) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora 
Danych; 
2. Podmiot przetwarzający dane może rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem 
natychmiastowym gdy Administrator Danych: 
a) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Rozporządzeniem, 
b) uniemożliwia   lub   utrudnia   Podmiotowi   przetwarzającemu wykonywanie postanowień 
niniejszej umowy. 

§ 10 
Zasady zachowania poufności 

 
1. Podmiot przetwarzający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, 
danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od Administratora 
Danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny 
sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane 
poufne"). 
2. Podmiot przetwarzający oświadcza, że w związku ze zobowiązaniem do zachowania w 
tajemnicy danych poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane bez 
pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niż wykonanie Umowy, chyba że 
konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa 
lub Umowy. 
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§11 
Postanowienia końcowe 

 
1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron. 
2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz 
Rozporządzenia. 
3. Sądem właściwym dla rozpatrzenia sporów wynikających z niniejszej umowy będzie sąd 
właściwy Administratora Danych (lub Podmiotu przetwarzającego w zależności od postanowień 
stron). 
4. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do 
Administratora danych na adres: ..... lub adres e-mail: .... 
5. Wszelka korespondencja w sprawach związanych z Umową będzie kierowana do Podmiotu 
przetwarzającego na adres ........ lub adres e-mail: ........ 
 
Administrator Danych       Podmiot przetwarzający 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


