
Załącznik nr 6 
WZÓR 

 

Umowa Nr ...../....... 

zawarta dnia.................................. pomiędzy;                                    
reprezentowanym przez: 
Prof. dr hab. Andrzeja Rycharda – Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii PAN 
zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
firmą:..................................................................... /wpis do rejestru nr........................./, 
reprezentowaną przez: 
................................................................................................ 
zwanym dalej Wykonawcą. 

§1 

Niniejszą umowę jest następstwem wyboru Wykonawcy dokonanym w postepowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

§2 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie na 
rezerwację, sprzedaż i sukcesywną dostawę biletów lotniczych i kolejowych na 
potrzeby Instytutu Filozofii i Socjologii PAN w Warszawie 

2. Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny z wymogami 
zamawiającego określonymi w SIWZ stanowiącego integralna część niniejszej 
umowy.   

3. Zaoferowana usługa winna odpowiadać standardom Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Transportu Lotniczego – IATA.  

4. Wykonawca w ramach usługi zapewni Zamawiającemu:  
a. rezerwację  oraz sprzedaż biletów lotniczych do miejsca docelowego         
b. propozycję najkrótszych połączeń,  ewentualnie połączeń wieloetapowych, 
c. najniższe z dostępnych publikowanych  taryf, stawek negocjacyjnych oraz   

promocyjnych  
d. udzieli bezpłatnej pomocy w przypadku ewentualnych reklamacji  

składanych do przewoźnika w zakresie objętym zamówieniem. 
5. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający będzie zgłaszał Wykonawcy e-

mailem, telefonicznie lub faksem potrzebę rezerwacji i zakupu na określonej trasie 
z podaniem klasy, terminu podróży oraz innych niezbędnych do prawidłowej 
realizacji zamówienia informacji. 

6. Wykonawca bez zbędnej zwłoki ale nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 
złożenia zamówienia przedstawi Zamawiającemu co najmniej trzy warianty ( o ile 
istnieją ) połączeń lotniczych lub kolejowych, w zależności od zapotrzebowania 
Zamawiającego,  najkorzystniejsze ze względu na  czas i cenę podróży. 
Wykonawca w przedstawionych wariantach może uwzględnić „tanie linie 
lotnicze” tylko na wyraźne życzenie Zamawiającego lub w przypadku braku 
innych połączeń lotniczych na tej trasie. 

7. W przypadku braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego Wykonawca w 
ramach jednej usługi winien przedstawić optymalny plan połączenia 
autobusowego lub kolejowego z miejsca lądowania do miejsca docelowego 

8. W przekazanych przez Wykonawcę wariantach połączeń winny być określone: 



a. termin w którym należy złożyć zamówienie na wystawienie biletu, 
b. cenę biletu, 
c. warunki zwrotu biletu, 
d. warunki dokonania zmian w bilecie. 

9. Zamawiający powiadomi Wykonawcę e-mailem, telefonicznie lub faksem o 
wyborze konkretnego wariantu, co stanowić będzie dla Wykonawcy podstawę do 
dokonania rezerwacji biletu (-ów)  

10. Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego  dostarczenia zamówionego biletu 
na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego lub na inny wskazany przez  
niego adres, w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak  niż na 48 
godzin przed terminem odlotu którego dotyczy rezerwacja i zakup biletu. 

11. Zamawiający może odwołać rezerwację, dokonać zmian rezerwacji w zakresie 
trasy i terminu podróży lub dokonać rezygnacji z zakupionego biletu. W 
przypadku zmian Zamawiający pokryje udokumentowaną różnicę w cenie biletu a 
w przypadku rezygnacji udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę. 
Wykonawca nie będzie z tego tytułu pobierał dodatkowych opłat. 

§3 

1. Wykonawca wystawiać będzie Faktury VAT po dokonaniu każdej zleconej usługi. 
2. Płatności z tytułu świadczonych usług będą dokonywane na konto Wykonawcy 

wskazane w Fakturze VAT przelewem w terminie 7 dni od dnia otrzymania faktury 
VAT. 

3. Wykonawca naliczać będzie opłatę transakcyjną za wystawienie każdego biletu  w 
następujących wysokościach 

a) do każdego biletu lotniczego na trasie międzynarodowej - ……….. PLN 
b) do każdego biletu lotniczego na trasie krajowej - …………………..PLN 
c) do każdego bilet kolejowego -…..……………………………….…..PLN 

       podane kwoty są kwotami brutto. 
                                                              §4 
Umowę niniejszą zawiera się na okres od 1.01.2014 do 31.12.2014 roku 

§5 

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z 
Umowy, a ciążących na Wykonawcy, zapłaci on Zleceniodawcy odszkodowanie w 
formie kar umownych. Odszkodowanie to wyniesie: 
a) za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – 0,75 % wartości 

wynagrodzenia umownego za daną usługę, 
b) za odstąpienie od Umowy przez Zleceniodawcę z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy 10 % wartości umowy. 
2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej straty, Zamawiający może dochodzić 

odszkodowania uzupełniającego, dokumentując swoje roszczenia wyliczeniem 
poniesionych szkód, na zasadach ogólnych. 

3. Zapłacenie przez Wykonawcę kar umownych nie zwalnia go z wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy, chyba że wykonanie zlecenia nie leży w 
interesie Zamawiającego. 

4. Kara umowna winna być zapłacona w terminie 14 dni od daty wystąpienia z 
żądaniem jej zapłaty. W przypadku zwłoki w zapłacie kary Zamawiający może 
potrącić należną sumę z wynagrodzenia Wykonawcy 

 

 



§6 

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w przypadkach określonych 
w Umowie. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w szczególności jeśli: 
a) Wykonawca nie wykonuje prac zgodnie z warunkami umowy, 
b) Wykonawca zaniechał realizacji umowy, w szczególności przerwał realizację 

prac na okres dłuższy niż 14 dni, o ile przerwanie to nie nastąpiło z winy 
Zamawiającego 

c) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy lub też wydany został nakaz 
zajęcia majątku Wykonawcy lub Wykonawca ogłosił zrzeczenie się swojego 
majątku na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający: 
4. Zawiadomił Wykonawcę, ze nie będzie mógł pokrywać zobowiązań finansowych 

wynikających z realizacji umowy, 
5. Odmawia bez uzasadnienia odbioru należycie wykonanej usługi 
6. Jeżeli nastąpi odstąpienie od Umowy Wykonawca powinien natychmiast 

wstrzymać realizację usług wystawiając fakturę za faktycznie wykonane prace. 
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zakupu biletów u 

Wykonawcy i zakupu biletów z innego źródła w przypadku, gdy poweźmie 
informację o istniejącej na rynku niższej ofercie cenowej na żądaną trasę.  

§7 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca w takiej sytuacji jest obowiązany 
wstrzymać świadczenie usług. Zamawiający wypłaci wówczas Wykonawcy 
wynagrodzenie należne mu za wszelkie usługi prawidłowo wykonane przed 
otrzymaniem w/w zawiadomienia. 

§8 

W wszystkich sprawach spornych nie unormowanych niniejsza umową będą 
miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, wydanych 
na jej podstawie aktów wykonawczych a następnie Kodeksu Cywilnego. 

§8 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane pod rygorem nieważności 
jedynie w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu 
stron. 

§9 

Ewentualne sprawy sporne rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§10 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 
każdej ze stron. 

                       ZAMAWIAJĄCY                        WYKONAWCA 
 


