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Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 209.000 euro na usługi w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów 
lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. 

 
 

Załącznik nr 6 do SIWZ 

DO.2800.2.2017 
 

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego o wartości  poniżej 209 000 euro na usługi  w zakresie rezerwacji i 
sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i zagranicznych. 

 
 

Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych na trasach krajowych i 

zagranicznych przez 7 dni w tygodniu. 
2. Przez jeden bilet Zamawiający rozumie bilet na trasie „tam i z powrotem”. 
3. Wielkość szacunkowa zamówienia w okresie obowiązywania umowy wyniesie 8 biletów na liniach 

krajowych i 92 bilety na liniach zagranicznych. 
4. Zamawiający przewiduje, że loty w większości będą odbywały się na trasach krajowych: Warszawa, Poznań, 

Kraków i europejskich w kierunkach m.in.  Hiszpania - Barcelona, Niemcy - Hanower, Francja, Holandia, 
Finlandia Zamawiający nie wyklucza lotów do innych miast i państw również na innych kontynentach.   

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych 
roszczeń ze strony Wykonawcy oraz możliwość zwiększenia lub zmniejszenia zakresu biletów w stosunku 
do podanych ilości szacunkowych. 

6. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 
a. rezerwacji i sprzedaży biletów (w klasach zleconych przez Zamawiającego), Za bilet rozumie 

się miejsce w samolocie  wraz z bagażem rejestrowanym o wadze min.  25 kg oraz bagażem 
podręcznym;   

b. wyszukania optymalnego połączenia pod względem ceny, czasu trwania podróży i innych 
wskazanych w zamówieniu kryteriów  oraz przedstawienia Zamawiającemu różnych 
wariantów połączeń (nie mniej niż 3 za każdym razem), z uwzględnieniem najkorzystniejszej 
ceny oraz aktualnych promocji; 

c. negocjowania z przewoźnikami jak najkorzystniejszych cen na przeloty indywidualne lub 
grupowe; 

d. oferowania biletów zgodnych z przesłanym przez Zamawiającego zamówieniem oraz 
wszelkimi opłatami wymaganymi prawem krajowym i międzynarodowym, takich jak np. 
opłaty lotniskowe, paliwowe, za rezerwację, podatki, itp. 

e. dokonywania za Zamawiającego odprawy osób, dla których zostały zakupione bilety, 
f. informowania o zbliżających się terminach wykupienia biletów przy dokonanych wcześniej 

rezerwacjach; 
g. potwierdzania na żądanie Zamawiającego otrzymania wiadomości, zamówienia, decyzji w 

sprawie wyboru konkretnego połączenia; 
h. realizacji zamówienia w zadeklarowanym w ofercie czasie, jednak nie dłuższym niż w ciągu 72 

godziny; 
i. utrzymania podanej w ofercie podstawy zatrudnienia osób dedykowanych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia: 
j. dostarczeniu zamówionych biletów zgodnie z dyspozycją podaną w zamówieniu: do siedziby 

Zamawiającego, miejsca wskazanego przez Zamawiającego na terenie Gdyni, na podany adres 
e-mail;  

k. prowadzenia spraw indywidualnych związanych z rezygnacją lub ze zmianą na zakupionych 
biletach lotniczych nazwisk lub innych danych.  

l. przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań i reklamacji do 
przewoźnika, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych 
dot. przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u 
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Wykonawcy, w szczególności zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze 
względów losowych 

m. posiadania niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia umiejętności, uprawnień i 
personelu.    

7. Zamawiający zastrzega, że wskazane w pkt 3 ilości biletów lotniczych są ilościami szacunkowymi, służącymi 
do skalkulowania ceny oferty, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Wykonawcy, z którym 
Zamawiający zawrze Umowę, nie przysługuje roszczenie o realizację Umowy w wielkościach podanych. 
Usługi dokonane w trakcie obowiązywania Umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od 
podanych ilości szacunkowych (zarówno mogą być większe lub mniejsze), jednak łączna wartość Umowy 
nie przekroczy całkowitej wartości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na przedmiot 
zamówienia. 

8. Zmniejszenie ilości i/lub wartości środków przeznaczonych przez Zamawiającego na realizację przedmiotu 
zamówienia nie może być podstawą dochodzenia roszczeń ze strony Wykonawcy. 

9. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający żąda wskazania w 
ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania nazw firm 
podwykonawców. 

10. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za prace 
wykonane przez podwykonawców oraz inne podmioty.  

11. Wykonawca w ramach świadczonej usługi zobowiązany jest do stosowania i przestrzegania obowiązujących 
w przedmiocie zamówienia przepisów prawa oraz ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku ich 
naruszenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedmiotu 
umowy. 

 
 
 

 
 


