Załącznik nr 2 do SIWZ
UMOWA
Zawarta w dniu ……………………………. w Warszawie pomiędzy:
Stołeczną Estradą z siedzibą w Warszawie 00-683, ul. Marszałkowska 77/79,
posiadającą numer NIP: 525-000-97-37,
zwaną dalej „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
− Andrzeja Matusiaka – Dyrektora
a
……………………. z siedzibą w …………………………… wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ………… pod numerem ……………….,
posiadającą numer NIP: …………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną zgodnie z
odpisem z rejestru (lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa), przez:
− ……………………………
łącznie zwanymi dalej „Stronami”.
Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) wybrany został
Wykonawca i została z nim podpisana Umowa o następującej treści.
§1
Przedmiot Umowy
Przedmiotem umowy jest sukcesywna rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych na trasach
europejskich (z wyłączeniem lotów na terenie Polski) i reszty świata wraz z ich dostarczeniem
do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do Umowy) oraz ofertą (Załącznik 2 do Umowy).
§2
Termin wykonania Umowy
Umowa wykonywana będzie od daty podpisania przez Strony, do dnia 31 grudnia 2018 r.,
chyba ze wcześniej wyczerpane zostaną środki, o których mowa w § 4 ust. 2.
§3
Wykonanie Umowy
1. Zamawiający będzie składał zlecenie rezerwacji w formie pisemnej (faksem lub pocztą
elektroniczną).
2. Zlecenie powinno określać termin, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży (nie
dotyczy biletów lotniczych „open").
3. Zamawiający deklaruje się do składania zleceń w terminie możliwie najdłuższym przed
mającą się odbyć podróżą, pozwalającym na stosowanie najbardziej korzystnych stawek.
4. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania różnych wariantów połączenia z
uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny (przy uwzględnieniu klasy standardu przelotu) i
promocji, długości trasy oraz czasu podróży, w tym także tzw. biletów wirtualnych
(przewoźników Low Cost Airlines).
5. Zamawiający wybierze z przedstawionych mu przez Wykonawcę wariantów, o których
mowa w ust. 4 najbardziej korzystne dla siebie połączenie i potwierdzi na piśmie (faksem
lub pocztą elektroniczną) dyspozycję rezerwacji wybranego połączenia.
6. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką
organizację trasy podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia
osób podróżujących.
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7. Wykonawca nie będzie pobierać dodatkowych opłat w przypadku zmian w rezerwacji do
momentu wystawienia biletu oraz anulowania biletu w dniu jego wystawienia, o ile
zaistnieje taka konieczność.
8. Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności za zmianę lub odwołanie lotu
zarezerwowanego u przewoźnika Low Cost Airlines.
9. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania biletów do siedziby Zamawiającego w
terminie umożliwiającym realizację zamówionych biletów bez pobierania dodatkowych
opłat.
10. Wszystkie dane zawarte w biletach elektronicznych dostarczanych przez Wykonawcę
Zamawiającemu będą identyczne z odpowiednimi danymi przechowywanymi w postaci
elektronicznej w systemie rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem Globalnego
Systemu Dystrybucji (GDS) użytkowanego przez Wykonawcę, zakazane jest
wprowadzanie jakichkolwiek zmian do biletu elektronicznego wygenerowanego za
pośrednictwem stosownego GDS.
11. Wykonawca dostarczy bilety elektroniczne na określone przez Zamawiającego adresy
poczty elektronicznej niezwłocznie tj.: nie później niż 1 godzinę od momentu przekazania
Wykonawcy prośby o wystawienie biletu, bilety elektroniczne są przekazywane na adresy
poczty elektronicznej określone przez Zamawiającego bezpośrednio z terminalu
Globalnego Systemu Dystrybucji(GDS) używanego przez Wykonawcę (niedopuszczalne
jest przekazywanie tych biletów z adresów /skrzynek/ poczty elektronicznej Wykonawcy).
Wykonawca wraz z biletem dostarcza informacje dotyczące warunków ewentualnej
zmiany, zamiany i zwrotu biletu.
§4
Wynagrodzenie
1. Wartość przedmiotu umowy określonego w § 1 wynosi:
1.1. wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego:
a) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na trasach europejskich
(z wyłączeniem lotów na terenie Polski) netto ………. złotych (słownie: ………. złotych)
stawka podatku VAT 0 %, o wartości …….. zł, wysokość opłaty transakcyjnej za
wystawienie biletu lotniczego na trasach europejskich (z wyłączeniem lotów na terenie
Polski) brutto ………… złotych (słownie: ………….. złotych),
b) wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego na trasach poza
europejskich netto ………złotych (słownie: ………….. złotych) stawka podatku VAT 0 %, o
wartości …..zł, wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie biletu lotniczego poza
europejskich brutto ………. Złotych (słownie: ……….złotych),
1.2. wysokość upustu od ceny biletu lotniczego przewoźnika ……………
2. Maksymalna cena biletu nie może przekroczyć wartości oferowanej przez linie lotnicze.
3. Maksymalne wynagrodzenie, po zsumowaniu wszystkich faktur, w czasie trwania umowy
nie może przekroczyć kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia, tj. …………zł brutto (słownie brutto: ………. złotych).
4. Zamawiający zastrzega, że wartość rzeczywistych potrzeb może być mniejsza i w takim
wypadku Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia.
5. Wielkości cenowe określone w §4 ust. 1 są niezmienne przez cały okres obowiązywania
umowy.
6. Umowa automatycznie wygasa w przypadku wyczerpania środków, o których mowa w §4
ust. 3.
§5
Płatności
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za zamówione bilety lotnicze przelewem
bankowym w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury VAT, wystawionej po zrealizowaniu
dostawy, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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2. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień złożenia przez Zamawiającego dyspozycji
obciążenia rachunku Zamawiającego kwotą wynagrodzenia.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towaru i usług VAT.
§6
Odstąpienie od umowy
Zamawiający będzie mógł rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:
1. dwukrotnego wystąpienia sytuacji, o której mowa w § 7 ust. 3
2. zweryfikowania przez Zamawiającego sprzedaży przez Wykonawcę biletu lotniczego po
cenie wyższej niż oferowana przez przewoźnika, w którego imieniu i na rzecz świadczy tę
usługę.
§7
Kary umowne
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn,
o których mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1%
wartości całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 3.
2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy z przyczyn,
o których mowa w § 6 ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5-krotnej
wartości brutto danego biletu.
3. W razie udowodnienia przez Zamawiającego istnienia wariantu podróży zawierającego
niższą cenę niż oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje różnicę w cenie biletu i
dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości dostawy.
4. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu dostawy w terminie uzgodnionym według § 3
ust. 9, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% wartości
dostawy za każdy dzień zwłoki.
5. W innych przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, Zamawiający
zastrzega karę umowną w wysokości 20% wartości dostawy, której przedmiotowy
przypadek dotyczy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§8
Wypowiedzenie umowy
Każdej ze stron umowy przysługuje prawo do jej wypowiedzenia z zachowaniem
3-miesięcznego terminu wypowiedzenia.
§9
Poufność
Strony umowy zobowiązują się, że wszelkie dane i informacje uzyskane w związku z
wykonywaniem niniejszej umowy na temat stanu, organizacji i interesów drugiej strony, nie
zostaną ujawnione, udostępnione lub upublicznione ani w części, ani w całości, o ile nie
wynika to z niniejszej umowy lub nie służy jej realizacji.
§ 10
Postanowienia końcowe
1. Osobami wyznaczonymi do kontaktu w sprawie Umowy są:
a) ze strony Zamawiającego:

Kinga Sternicka , tel. 22 849.32.86
b) ze strony Wykonawcy:
………………….
…………………
2. Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego.
4. W wypadku ewentualnych sporów wynikłych z wykonywania Umowy Strony będą dążyć
do ich ugodowego rozstrzygnięcia. W sytuacji nie osiągnięcia porozumienia, spory
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5.

6.
7.
a)
b)

wynikłe z umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w
szczególności dotyczące go dane identyfikujące, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 z
późn. zm.), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Integralna część Umowy stanowią:
Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 2 – Oferta

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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