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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  INSTYTUT LOTNICTWA Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: Al. Krakowska 110/114

Miejscowość:  Warszawa Kod pocztowy:  02-256 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 228460011-253

Osoba do kontaktów:  Joanna Niewczas

E-mail:  joanna.niewczas@ilot.edu.pl Faks:  +48 228466567

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) http://ilot.edu.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
Rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na rzecz Instytutu Lotnictwa

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna rezerwacja, zakup i dostawa biletów lotniczych na krajowe i
zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze dla Instytutu Lotnictwa.
2. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego mieszcząca się w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
4. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na
poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 63510000  
Dodatkowe przedmioty 63512000  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
09/DE/Z/16

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_ebora
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-030104   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 051-085245  z dnia:  12/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
08/03/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
III.1.2) Główne warunki finansowe
i uzgodnienia płatnicze i/lub
odniesienie do odpowiednich
przepisów je regulujących:

Zamiast:

§ 4 wzoru umowy stanowi, że:
1. Z tytułu prawidłowego wykonania
umowy Wykonawca otrzyma
maksymalne wynagrodzenie w
łącznej wysokości ……………
złotych brutto (słownie:
…………………………………………………………….),
nazasadach określonych w
niniejszym §.
2. Wykonawca w momencie
zakupu płaci za bilet(y) ze środków
własnych. Cenę biletu stanowi:
sumaopłaty transakcyjnej za
wystawienie biletu zagranicznego
albo krajowego oraz wartość brutto
danego biletu pomniejszona o upust
zaoferowany przez Wykonawcę.
3. Opłata transakcyjna, zgodnie
z ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
wynosi:
a) za wystawienie jednego
biletu lotniczego zagranicznego
– …………… PLN (słownie:
…………….);

Powinno być:

§ 4 wzoru umowy stanowi, że:
1. Z tytułu prawidłowego wykonania
umowy Wykonawca otrzyma
maksymalne wynagrodzenie w
łącznej wysokości ……………
złotych brutto (słownie:
…………………………………………………………….),
na zasadach określonych w
niniejszym §.
2. Wykonawca w momencie
zakupu płaci za bilet(y) ze środków
własnych. Cenę biletu stanowi: suma
opłaty transakcyjnej za wystawienie
biletu zagranicznego albo krajowego
oraz wartość brutto danego biletu.
3. Opłata transakcyjna, zgodnie
z ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
wynosi:
a) za wystawienie jednego
biletu lotniczego zagranicznego
- …………… PLN (słownie:
…………….);
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b) za wystawienie jednego biletu
lotniczego krajowego – ………….
PLN (słownie: ……………..).
4. Upust od ceny biletu, zgodnie
z ofertą Wykonawcy stanowiącą
załącznik nr 2 do niniejszej umowy,
wynosi:
a) upust od biletu lotniczego
zagranicznego – …… %;
b) upust od biletu lotniczego
krajowego – ….. %.
5. Każdorazowo podstawą zapłaty
wynagrodzenia będzie prawidłowo
wystawiona przez Wykonawcę
i zaakceptowana przez
Zamawiającego faktura VAT, przy
czym faktury, zawierające wartość
brutto danego biletu pomniejszoną o
upust, będą przedkładane w terminie
do 7 dni od dnia jego wystawienia,
zaś faktury zawierające zbiorczą
opłatę transakcyjną będą rozliczane
okresowo poprzez przedkładanie
faktury do 5 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni.
6. Wykonawca zobowiązany jest
do umieszczenia każdorazowo
na fakturze za bilety lotnicze cen
za bilety,danych pasażerów oraz
danych dotyczących podróży tj.
składników kosztu przelotu, takich
jak podatki, opłaty lotniskowe itp.
7. Zapłata wynagrodzenia
każdorazowo następować będzie w
terminie 30 dni po doręczeniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w treści faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawiania Zamawiającemu
comiesięcznych raportów z realizacji
zamówienia do 5 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni, w
wersji papierowej i elektronicznej.
Raport powinien zawierać:
1) imię i nazwisko pasażera;
2) trasę przelotu;
3) daty wylotu i powrotu;
4) cenę jednostkową biletu do
zapłacenia;
5) opłatę agencyjną;

b) za wystawienie jednego biletu
lotniczego krajowego - ………….
PLN (słownie: ……………..).
4. Upust od obrotu miesięcznego
brutto Wykonawcy jaki uzyska
Wykonawca przy realizacji
zamówienia, zgodnie z ofertą
Wykonawcy stanowiącą załącznik nr
2 do niniejszej umowy, wynosi …..
%.
5. Każdorazowo podstawą zapłaty
wynagrodzenia będzie prawidłowo
wystawiona przez Wykonawcę
i zaakceptowana przez
Zamawiającego faktura VAT,
przy czym faktury, zawierające
wartość brutto danego biletu,
będą przedkładane w terminie do
7 dni od dnia jego wystawienia,
zaś faktury zawierające zbiorczą
opłatę transakcyjną pomniejszoną
o upust, o którym mowa w ust. 4,
będą rozliczane okresowo poprzez
przedkładanie faktury do 5 dnia
następnego miesiąca za miesiąc
poprzedni. W przypadku gdy wartość
udzielonego upustu przekroczy
zbiorczą opłatę transakcyjną,
Zamawiający potrąci brakującą
wartość z innych należności
przysługujących Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest
do umieszczenia każdorazowo
na fakturze za bilety lotnicze cen
za bilety, danych pasażerów oraz
danych dotyczących podróży tj.
składników kosztu przelotu, takich
jak podatki, opłaty lotniskowe itp.
7. Zapłata wynagrodzenia
każdorazowo następować będzie w
terminie 30 dni po doręczeniu przez
Wykonawcę i zaakceptowaniu przez
Zamawiającego faktury, przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy,
wskazany w treści faktury.
8. Wykonawca zobowiązany jest
do przedstawiania Zamawiającemu
comiesięcznych raportów z realizacji
zamówienia do 5 dnia następnego
miesiąca za miesiąc poprzedni, w
wersji papierowej i elektronicznej.
Raport powinien zawierać:
1) imię i nazwisko pasażera;
2) trasę przelotu;
3) daty wylotu i powrotu;
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6) numer faktur;
7) nazwiska osób, które zamawiają
bilety.

4) cenę jednostkową biletu do
zapłacenia;
5) opłatę agencyjną;
6) numer faktur;
7) nazwiska osób, które zamawiają
bilety.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
VI.3) Informacje dodatkowe (pkt 4)

Zamiast:

Zamawiający zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy przewiduje
możliwość zmiany umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego
w przypadku:
1) zmiana sposobu realizacji
usługi, z zastrzeżeniem, że nie
spowoduje ona zmiany cen opłat
transakcyjnych oraz % upustów
oraz, że maksymalne wynagrodzenie
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
2) gdy nastąpi konieczność
zmian w terminach realizacji
zamówienia określonych w umowie o
udzielenie zamówienia publicznego,
spowodowanych obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb
Zamawiającego lub czynnikami
niezależnymi od Wykonawcy,
w wyniku których zrealizowanie
przedmiotu zamówienia nie będzie
możliwe w określonym terminie,
z zastrzeżeniem, że maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy, ceny
opłat transakcyjnych oraz % upustów
nie ulegną zmianie;
3) zmiany warunków i sposobu
płatności wynagrodzenia bez zmiany
maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz cen opłat
transakcyjnych i % upustów;
4) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na koszt
wykonania zamówienia tj. zmiany w
zakresie: wysokości stawki podatku
od towarów i usług VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z
2002, Nr 16 poz. 1679 z późn. zm.),
zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne. W przypadku
zaistnienia ww. zmiany przepisów

Powinno być:

1. Zamawiający zgodnie z art.
144 ust. 1 ustawy przewiduje
możliwość zmiany umowy w sprawie
udzielenia zamówienia publicznego
w przypadku:
1) zmiana sposobu realizacji usługi
z zastrzeżeniem, że nie spowoduje
ona zmiany cen opłat transakcyjnych
oraz % upustu oraz, że maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.
2) gdy nastąpi konieczność
zmian w terminach realizacji
zamówienia określonych w umowie o
udzielenie zamówienia publicznego,
spowodowanych obiektywnymi
czynnikami wynikającymi z potrzeb
Zamawiającego lub czynnikami
niezależnymi od Wykonawcy,
w wyniku których zrealizowanie
przedmiotu zamówienia nie będzie
możliwe w określonym terminie,
z zastrzeżeniem, że maksymalne
wynagrodzenie Wykonawcy, ceny
opłat transakcyjnych oraz % upustu
nie ulegną zmianie;
3) zmiany warunków i sposobu
płatności wynagrodzenia bez zmiany
maksymalnego wynagrodzenia
Wykonawcy oraz cen opłat
transakcyjnych i % upustu;
4) zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa w
zakresie mającym wpływ na koszt
wykonania zamówienia tj. zmiany w
zakresie: wysokości stawki podatku
od towarów i usług VAT, wysokości
minimalnego wynagrodzenia za
pracę ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z
2002, Nr 16 poz. 1679 z późn. zm.),
zasad podlegania ubezpieczeniom
społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki
składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne. W przypadku
zaistnienia ww. zmiany przepisów
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zmianę dokonuje się na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiający
nie zaakceptuje takiej zmiany
w przypadku gdy będzie ona
niezgodna z ww. zmianami w
przepisach prawa. W przypadku
zaakceptowania zmiany przez
Zamawiającego będzie ona
obowiązywać od dnia podpisania
aneksu przez strony umowy.

zmianę dokonuje się na wniosek
Wykonawcy zaakceptowany przez
Zamawiającego. Zamawiający
nie zaakceptuje takiej zmiany
w przypadku gdy będzie ona
niezgodna z ww. zmianami w
przepisach prawa. W przypadku
zaakceptowania zmiany przez
Zamawiającego będzie ona
obowiązywać od dnia podpisania
aneksu przez strony umowy.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:

Zamiast: Powinno być:

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24/03/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-037730
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