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Załącznik nr 4 do SIWZ 

 

 

UMOWA Nr projekt/DE/Z/2016 

 

zawarta dnia ……………………. r. w Warszawie pomiędzy: 

 

 

Instytutem Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 
000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: 0000034960 prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

……………………………………….. − ……………………………………………………………  

 

a  

 

…………….., z siedzibą ………………………….., NIP: ……………………., REGON: ……………, wpisaną do 

Rejestru Przedsiębiorców pod nr KRS: ………………… prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ……………., 
…………. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwanym dalej Wykonawcą, 

reprezentowanym przez 

……………………………….. 

 

wspólnie zwanymi Stronami. 

 

 

 

Wykonawca został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2015 r., poz. 
2164). 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Przedmiot umowy – rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne i krajowe 

przewozy lotnicze. 

2. Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma maksymalne 

wynagrodzenie w łącznej wysokości …………… złotych brutto, na zasadach określonych w § 4 

umowy. 

3. Termin wykonania umowy − 3 lata od daty podpisania umowy o udzielenie zamówienia 
publicznego lub do wyczerpania się maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z § 

4 ust. 1 umowy, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza. 
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I. Postanowienia ogólne i oświadczenia stron. 

§ 1. 

1. Strony zgodnie oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego – art. 39-46, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie kwalifikacje, uprawnienia, doświadczenie i środki 

materialne oraz urządzenia niezbędne do wykonania umowy oraz zobowiązuje się do jej 
wykonania z zachowaniem należytej staranności. 

 

II. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron. 

§ 2. 

1. Przedmiotem umowy jest rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne i krajowe 

przewozy lotnicze.     

2. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do realizacji kompleksową obsługę Zamawiającego w 
zakresie rezerwacji biletów lotniczych i realizacji połączeń wieloetapowych zagranicznych oraz 

krajowych i możliwości ich łączenia.  

3. Szczegółowy zakres usług stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy – opis przedmiotu 
zamówienia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie, na piśmie, informować Zamawiającego o wszelkich 

okolicznościach, które mogą mieć wpływ na realizację postanowień umowy. 

5. Za powierzone innemu podmiotowi czynności Wykonawca odpowiada na zasadzie ryzyka, co 
oznacza, że nie może on zwolnić się od odpowiedzialności, wykazując iż dołożył należytej 

staranności przy wyborze tego podmiotu lub, że podmiot ten zawodowo trudni się realizacją zadań 
powierzonych mu przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji uzyskanych w 

związku z zawarciem umowy. 

 

III. Realizacja umowy. 

  § 3. 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie zamówień Zamawiającego, sukcesywnie w 
okresie 3 lat dnia podpisania umowy lub do wyczerpania się maksymalnego wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikającego z § 4 ust. 1 umowy, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi 
pierwsza. 

2. Strony zgodnie ustalają, że wzajemna korespondencja oraz kontakty pomiędzy nimi odbywać się 

będą poprzez wyznaczone osoby, przy czym jako podstawowy sposób kontaktów roboczych strony 

ustalają e-mail, telefon lub faks. 

3. Za kontakty robocze w rozumieniu niniejszej umowy nie uważa się kontaktów mających na celu: 

1) informacji o okolicznościach mogących mieć wpływ na realizację umowy, 

2) informacji o opóźnieniach i ich przyczynach. 

4. Korespondencja o charakterze innym niż robocza powinna być przekazywana w formie pisemnej 

na adresy stron wskazane w treści umowy. 

5. Strony postanawiają, że z ramienia Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów 
z Zamawiającym (osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy) będą: 

……………………………………; e-mail: ……………………………; tel.: ..................... fax.: 
…………………………. 

6. Strony postanawiają, że z ramienia Zamawiającego osobami uprawnionymi do kontaktów 

z Wykonawcą (osoba odpowiedzialna za prawidłową realizację umowy) będą: 

……………………………………; e-mail: ……………………………; tel.: ..................... fax.: 
……….……………….. 
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7. Wykonawca wskazuje nr telefonu alarmowego, który będzie wykorzystywany w przypadku braku 

możliwości z kontaktu z osobą odpowiedzialną po stronie Wykonawcy za prawidłową realizację 

umowy: ....................................................................... 

8. Zmiana osób, o których mowa w ust. 5 i 6 oraz nr. telefonu, o którym mowa w ust. 7, nie 
powoduje zmiany umowy. Zmiana następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone drugiej 

Stronie o dokonaniu zmiany i wskazaniu osoby lub osób powołanych do bezpośrednich kontaktów 
w celu realizacji Przedmiotu umowy. 

9. Wszelkie powiadomienia, w tym korespondencja, o której mowa w § 3 ust 3, wynikające  

z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i należy je wysłać pocztą na niżej wskazane adresy 
stron: 

1) ..…………………………………….  

2) ……………………………………….  

10. Każda zmiana adresu stron wymaga powiadomienia o tym strony drugiej pod rygorem uznania 

pisma skierowanego pod adres dotychczasowy za doręczony. 

 

IV. Wynagrodzenie i warunki płatności. 

§ 4. 

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 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: …………….);  

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; 
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5) opłatę agencyjną; 

6) numer faktur; 

7) nazwiska osób, które zamawiają bilety.  

 

V. Odpowiedzialność. 

§ 5. 

1. W przypadku gdy Wykonawca nie przystąpi do wykonania czynności, o których mowa w § 2, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności 
uzasadniających odstąpienie od umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w przypadku 

niedotrzymania terminów określonych w opisie przedmiotu zamówienia - załączniku nr 1 do 
umowy, w wysokości 0,01 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, za każdą rozpoczętą 

godzinę opóźnienia. 

3. Niezależnie od innych postanowień umownych w przypadku niedostarczenia zamówionych przez 
Zamawiającego biletów w terminie określonym w zamówieniu, skutkującego niemożliwością 

wylotu w planowanym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w 
wysokości 100% wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za zamówione bilety. 

4. Zamawiający dokona potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych z płatności faktury 

VAT wystawionej przez Wykonawcę.  

5. Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
zastrzeżonej kary umownej na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wielkość szkody przekracza 

wysokość zastrzeżonej kary umownej. 

6. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, będące następstwem 

działania siły wyższej. Dla celów niniejszej umowy siłą wyższą jest zdarzenie nadzwyczajne, 
zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i przewidzenia. 

 

VI. Zmiana umowy. 

§ 6. 

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. 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 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 
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zaakceptowania zmiany przez Zamawiającego będzie ona obowiązywać od dnia podpisania 

aneksu przez strony umowy. 

 

VII. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 

§ 7. 

1. Wykonawca wraz z zawarciem niniejszej umowy składa zabezpieczenie należytego jej wykonania 
w postaci …………………….. w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 

ust. 1 umowy.  

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
umowy. 

3. Zabezpieczenie zostanie zwrócone na zasadach określonych w art. 151 ustawy Pzp.  

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

§ 8. 

1. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

Prawo Zamówień Publicznych. 

2. Nieważność któregokolwiek zapisu umowy nie powoduje nieważności całej umowy.  

W przypadku, gdy którykolwiek z zapisów umowy zostanie prawomocnie uznany za nieważny, w 

jego miejsce stosuje się odpowiedni przepis polskiego prawa powszechnie obowiązującego. 

3. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część. 

 

§ 9. 

Wszelkie ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 

właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 

§ 10. 

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

 

Zamawiający        Wykonawca 

 

 

Załączniki: 

 

1. Opis przedmiotu zamówienia; 

2. Oferta Wykonawcy. 


