UMOWA ZP/01/10/2014
zawarta dnia …...... 2014 roku w Warszawie, zwana w dalszej treści Umową, pomiędzy:

„Zamawiający”

„Wykonawca”

Centrum Fizyki Teoretycznej
Polskiej Akademii Nauk
Al. Lotników 32/46
02-668 Warszawa
NIP: 525-000-92-81
REGON: 0000844815

reprezentowany przez:

reprezentowany samoistnie przez:
Dyrektor CFT PAN
prof. Lech Mankiewicz

Zakup przedmiotu zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

§1
Przedmiot umowy
1. Na podstawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr
ZP/01/10/2014, Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: sprzedaż
oraz pośrednictwo w rezerwacji i zakupie, biletów lotniczych na potrzeby CFT PAN.
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy – przedłożone w
postępowaniu – stanowią integralną część umowy.
3. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest do:
1) rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych (w klasach zalecanych przez
zamawiającego, m. in.: ekonomicznej i biznes na trasach europejskich i reszty świata,
a także w tzw. Low Cost Airlines);
2) pośredniczenia w rezerwacji i zakupie biletów lotniczych na trasach europejskich i
reszty świata, a także w tzw. Low Cost Airlines – na warunkach zawartych w
konkretnym zleceniu poszczególnej usługi pośrednictwa, w tym poprzez wskazane
przez zamawiającego powszechnie dostępne systemy dystrybucyjne (w tym
internetowe systemy sprzedażowe);
3) dostawy zamówionych biletów do siedziby CFT PAN w terminie uzgodnionym z
zamawiającym;
4) informowania o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych
wcześniej rezerwacjach osobę zamawiającą bilet oraz Panią Magdalenę Kubicką;
5) przedstawiania różnych wariantów połączenia z uwzględnieniem najkorzystniejszej
ceny i promocji, długości trasy oraz czasu podróży;
6) zorganizowania i zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia
zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajów docelowych (dot.
wszelkiego rodzaju opłat np.: lotniskowych, podatków itp.);
7) osobistej dostępności osób wskazanych w § 5 ust. 4 umowy w placówce Wykonawcy
znajdującej się w miejscowości siedziby Zamawiającego, w godzinach od 10.00 do
16.00 w dniach: od poniedziałku do piątku.
4. W przypadku, gdy Zamawiający udowodni Wykonawcy, iż istnieje tańszy bilet na dane
połączenie, Wykonawca zobligowany jest do wykupu wskazanego biletu i odsprzedaży
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Zamawiającemu w tej samej cenie.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy przez okres 24 miesięcy od dnia
podpisania umowy chyba, że Zamawiający wcześniej wyczerpie limit wartości umowy
określony w par. 3 ust. 3 Umowy.
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§3
Wartość umowy
Zasady przyjęte przy kalkulacjach cenowych z SIWZ, obowiązują w trakcie trwania
umowy. Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu opiewała na kwotę: …...... PLN.
Warunki płatności: przelew 21 dni od daty wystawienia i dostarczenia faktury VAT.
Wartość umowy Zamawiający określa na maksimum …............. PLN, chyba że
wcześniej zakończy się 22 miesięczny okres trwania umowy.
Wykonawca jest zobligowany do:
1) poinformowania Zamawiającego na piśmie o wykorzystaniu 80% wartości
umowy;
2) poinformowania Zamawiającego na piśmie o wykorzystaniu 100% wartości
umowy.
3) poinformowania Zamawiającego na piśmie ( po okresie jednego roku lub po
wygaśnięciu umowy) o dokonanych przez Zamawiającego zamówieniach (trasa,
koszty).
Dokonując końcowych rozliczeń, Wykonawca przy wystawianiu faktury za ostatni
okres nabywania biletów przez Zamawiającego, nie ma prawa kompensować
ewentualnej nadwyżki wydatku po stronie Zamawiającego z zobowiązaniami wobec
Wykonawcy i ujęcia tak powstałej kwoty w fakturze, bez pisemnej i wyraźnej zgody
Zamawiającego. Ewentualna kompensata należności Wykonawcy z nadwyżki
wydatków Zamawiającego, nastąpi na podstawie tzw.: faktury końcowej, po
wzajemnych ustaleniach Stron.

§4
Kary umowne
W przypadku wystąpienia opóźnienia płatności, Zamawiający zobowiązany jest zapłacić
na rzecz Wykonawcy odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki, począwszy od pierwszego
dnia następującego po umownym terminie zapłaty.
W przypadku nie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o wykorzystaniu
80% wartości umowy Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się do zapłaty
odszkodowania za niewykonanie obowiązku, tytułem kary umownej, kwotę 4 000 (cztery
tysiące) złotych, której wartość Zamawiający może pomniejszyć z kwoty należnej
Wykonawcy.
W przypadku nie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o wykorzystaniu
100% wartości umowy i dalszej sprzedaży biletów bez zgody Zamawiającego,
Zamawiający zastrzega sobie prawo a Wykonawca zezwala na niezapłacenie za w/w
bilety bez jakichkolwiek roszczeń finansowych i prawnych ze strony Wykonawcy.
W przypadku nie poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o wykorzystaniu
100% wartości umowy i prowadzenia dalszej sprzedaży biletów bez wyrażonej pisemnie
zgody Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że zgoda Zamawiającego nie może być
dorozumiana, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Zamawiającego
odszkodowania za niewykonanie obowiązku, tytułem kary umownej kwotę w wysokości
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40 000 ( czterdziestu tysięcy) złotych.
5. W razie zwłoki w dostarczeniu biletu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary
umownej w wysokości 2% wartości całości zamówionych biletów za każdy dzień zwłoki,
przy czym kara umowna nie może przekroczyć 20% wartości biletu.
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§5
Bilety
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania każdorazowo wyceny zamawianych połączeń
i przedstawienia jej Kupującemu w formie pisemnej (e-mail, fax.). Zobligowany jest on
przedstawić połączenie bezpośrednie (jeśli istnieje) oraz połączenie najtańsze (np.: z
przesiadkami, tanimi liniami, etc), chyba że zamówienie będzie określać inaczej. Na
podstawie wyceny Zamawiający wydaje dyspozycję wystawienia biletu (e-mailem lub
faxem).
W ramach czynności pośrednictwa w rezerwacji i zakupie biletów określonych w § 1 ust.
3 pkt 2 Umowy, w przypadku realizowania przez Wykonawcę zlecenia Zamawiającego na
konkretny zakup za pomocą powszechnie dostępnego internetowego systemu dystrybucji
– wykonawca wykona zlecenie w tym samym dniu roboczym otrzymania zlecenia oraz
doręczy bilet w następnym dniu roboczym, chyba że doręczenie będzie mogło nastąpić
później o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w treści tegoż zlecenia.
Strony ustalają możliwość zlecania czynności rezerwacji i zakupu biletów drogą
elektroniczną (mailowo) przez osoby upoważnione wymienione w § 5 ust. 5 Umowy.
W przypadku, gdy Zamawiający udowodni Wykonawcy 3-krotną próbę sprzedaży biletów
po zawyżonej cenie (ocena wg §13. pkt. 2), umowa zostanie zerwana przez
Zamawiającego, bez jakichkolwiek po stronie Zamawiającego następstw prawnych i
finansowych.
Osoby upoważnione ze strony Centrum Fizyki Teoretycznej PAN do zamawiania biletów:
1) Pani Magdalena Kubicka
Osoby upoważnione ze strony Wykonawcy do obsługi Instytutu:
Zakres

Imię i nazwisko

Telefon

Fax

e-mail

Bilety
lotnicze

§6
Informacje dodatkowe
1. Wykonawca zobligowany jest do składania comiesięcznych raportów o dokonanych przez
Zamawiającego zakupach biletów podróżnych. Zestawienie za cały miesiąc należy
przesyłać, do 5 kolejnego miesiąca, droga mailową na adres: kubicka@cft.edu.pl
2. Umowa wygasa jeśli:
1) Zamawiający wyczerpie limit wartości umowy przed upływem okresu jej trwania
lub
2) skończy się okres trwania umowy pomimo nie wyczerpania limitu wartości Umowy.
3. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do niniejszej umowy staną się nieodłączną częścią
tylko po przedstawieniu ich w formie pisemnej i podpisaniu przez obie Strony.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, każdy w języku polskim,
po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
5. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd właściwy dla
siedziby Zamawiającego.
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6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo
Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
7. W dalszej korespondencji obie Strony zobowiązują się powoływać na numer niniejszej
umowy.

„Zamawiający”

„Wykonawca”
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