
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
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Warszawa: Usługa rezerwacji i sprzeda ży biletów lotniczych na

poł ączenia mi ędzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznyc h -

3/2013

Numer ogłoszenia: 10132 - 2013; data zamieszczenia:  08.01.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Agencja Oceny Technologii Medycznych , ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Państwowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na

połączenia międzynarodowe dla Agencji Oceny Technologii Medycznych - 3/2013.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na trasach międzynarodowych samolotami

rejsowymi.

II.1.4) Czy przewiduje si ę udzielenie zamówie ń uzupełniaj ących:  tak.

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust.

1 pkt. 6 ustawy Pzp. Zamawiający udzieli zamówień uzupełniających w razie konieczności zapewnienia ciągłości

świadczenia usług będących przedmiotem postępowania w sytuacji nie wyłonienia nowego wykonawcy w

związku z przedłużającą się procedurą przetargową na nowego wykonawcę tejże usługi

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 63.51.20.00-1.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 31.12.2013.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje si ę udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena

spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena

spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena

spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena

spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje

zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca spełni warunek w sytuacji, kiedy złoży oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena

spełniania ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o informacje
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zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w niniejszym ogłoszeniu. Z treści

załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnieniu warunków udziału w post ępowaniu, nale ży przedło żyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,

należy przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu o  udzielenie  zamówienia  albo  składania  ofert,  a  w  stosunku do  osób  fizycznych

oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca

nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca nie  zalega z opłacaniem składek  na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,

odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu -  wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzib ę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypos politej Polskiej,

przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma  siedzib ę lub miejsce zamieszkania

potwierdzaj ący, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości -  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
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wstrzymanie  w  całości  wykonania  decyzji  właściwego  organu -  wystawiony  nie  wcześniej  niż  3

miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o

udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.7) Czy ogranicza si ę możliwo ść ubiegania si ę o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u któ rych

ponad 50 % pracowników stanowi ą osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1 - Cena - 60

2 - Upust w -%- od ceny biletu lotniczego przewoźnika - 40

IV.2.2) Czy przeprowadzona b ędzie aukcja elektroniczna:  nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

1) zmiana ceny brutto umowy, w przypadku wprowadzenia innej stawki podatku od towarów i usług (VAT)

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 2) zmiany ceny netto i brutto umowy, w przypadku

wprowadzenia nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, 3) zwiększenia upustu na zakup biletów,

4) zmiany ilości biletów lub zmiany tras przelotów w ramach kwoty na jaką została zawarta umowa, 5) skrócenie

terminu realizacji umowy z proporcjonalnym zmniejszeniem jej wartości, 6) zmiana miejsca świadczenia usługi w

przypadku zmiany siedziby Zamawiającego. 7) wydłużenia terminu realizacji umowy w przypadku niewykorzystania

całej kwoty brutto na jaką została zawarta, 8) zamianę połączeń międzynarodowych na krajowe, 9) zmian

związanych ze zmianami przepisów dotyczących usług będących przedmiotem Umowy, 10) zmianę

podwykonawców uczestniczących w realizacji zamówienia zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie Cywilnym

lub wyłączenie podwykonawcy z udziału w realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca polegał na wiedzy i

doświadczeniu podwykonawców (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych) i uczestniczyli oni

w wykonaniu zamówienia, nowy podwykonawca powinien spełniać co najmniej te same warunki uczestnictwa

określone w postępowaniu na wykonanie Zadania, co podwykonawca odstępujący od realizacji zamówienia, 11) w

przypadku samodzielnej realizacji zamówienia przez Wykonawcę Zamawiający przewiduje możliwość

przystąpienia do zobowiązania podwykonawców. Wykonawca zobowiązany będzie do podania zakresu udziału

podwykonawców i powodów włączenia ich do realizacji Umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.aotm.gov.pl
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Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Agencji Oceny Technologii

Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa (Biuro Prezesa - pokój nr 006 - parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.01.2013

godzina 15:00, miejsce: Agencji Oceny Technologii Medycznych, ul. I. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa

(sekretariat - parter).

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona stosując poniższe kryteria: 1. Kryterium nr 1

cena brutto opłaty transakcyjnej - waga 60 % Ocena kryterium nr 1 będzie dokonana według wzoru: najniższa

cena z pośród badanych ofert W1 = ------------------------------------------ ´ 100 ´ 60% cena oferty badanej W1 -

wartość oceny oferty według kryterium nr 1 Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po

przecinku. 2. Kryterium nr 2 Upust w -%- od ceny biletu lotniczego przewoźnika - waga 40 % Ocena kryterium nr

2 będzie dokonana według wzoru: wysokość upustu w ofercie badanej W2 = --------------------------------------- ´

100 ´ 40% najwyższy upust podany w ofertach W2 - wartość oceny oferty według kryterium nr 2 Uzyskana liczba

punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku. Za najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę, która

nie podlega odrzuceniu oraz uzyska łącznie ze wszystkich kryteriów najwyższą liczbę punktów (W) obliczoną wg

wzoru: W = W1+W2 Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku

zaoferowania przez Wykonawcę upustu od ceny biletu lotniczego przewoźnika w wysokości -0%- Wykonawca

otrzyma -0- (słownie: zero) punktów w tym kryterium..

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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