WZÓR
UMOWA nr ………/AR/AZ/2019
zawarta w dniu ........................................................................... pomiędzy:
Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowym Instytutem Badawczym
z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 01-673), ul. Podleśna 61, wpisanym do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem:
0000062756, NIP: 525-000-88-09, REGON: 000080507, zwanym dalej „Zamawiającym”,
reprezentowanym przez:
…………………………………………………….
…………………………………………………….
a
(w przypadku spółek)
……………… z siedzibą w …………… (kod pocztowy ….-…….), ul. ………………, wpisaną
do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
………………Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:
……………,
NIP:
……………,
REGON:
……………
i
kapitał
zakładowy
w wysokości: ………… zł (należy podać w przypadku spółek kapitałowych) opłacony
w całości/w części (dotyczy spółek akcyjnych), zwaną/zwanym dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………………………
(w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą)
............................................ przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą
.......................................... z siedzibą w ................................. (kod pocztowy …..-……),
ul. ...................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii, NIP: ...............; REGON:
....................., zwanym dalej „Wykonawcą”
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną” niniejszej umowy, zwanej dalej „Umową”.
Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne przetargu
nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. 1843, dalej „ustawa Pzp”), oznaczenie sprawy:
……………………………….
§ 1. Przedmiot Umowy
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą:
„Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych
i międzynarodowych oraz ubezpieczeń w związku z wyjazdami zagranicznymi
wykonywanymi na zlecenie Zamawiającego”, zgodnie z warunkami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”) oraz ofertą Wykonawcy z
dnia ……………………...
2. Przedmiot Umowy obejmuje:
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3.

4.

5.

6.

7.

1) rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych wszystkich
przewoźników IATA oraz tanich linii lotniczych w klasach i na trasach zlecanych
przez Zamawiającego;
2) zawieranie umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenia kosztów leczenia oraz ubezpieczenia bagażu podróżnego na
wyjazdy zagraniczne;
3) Negocjowanie, na koszt i ryzyko Wykonawcy umów z liniami lotniczymi w zakresie
uzyskania rabatu od poszczególnych taryf, jak również stawek specjalnych na
najczęściej wykorzystywanych przez Zamawiającego kierunkach.
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji Umowy z zachowaniem najwyższej staranności
i zgodnie z obowiązującymi zasadami najlepszej praktyki zawodowej oraz
obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Umowy.
Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za
należycie wykonany przedmiot Umowy i współdziałania z Wykonawcą w zakresie
określonym w Umowie.
Wykonawca oświadcza, iż posiada opłaconą polisę ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej deliktowej i kontraktowej z sumą gwarancyjną co najmniej ………. zł (słownie:
…….. złotych)1 na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (dalej: polisa OC)
z tytułu prowadzonej działalności z zakresem ubezpieczenia zgodnym z przedmiotem
Umowy i utrzyma ją przez czas trwania Umowy.
Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu podpisania Umowy, dostarczyć
Zamawiającemu kserokopię polisy, o której mowa w ust. 5, poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę wraz z dowodem jej opłacenia tj. dowodem opłacenia
całości składki lub poszczególnych rat składki.
W przypadku upływu terminu ważności polisy OC, o której mowa w ust. 5, w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
niezwłocznie, jednak nie później niż na 3 dni kalendarzowe po upływie ostatniego dnia
obowiązywania poprzedniej polisy, kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę wznowionej polisy OC. W razie niedochowania tego obowiązku
Zamawiający może odstąpić od Umowy, zgodnie z postanowieniami § 7. Nie wyłącza to
uprawnienia do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 6 ust. 1 pkt 5.
§ 2. Obowiązki Wykonawcy

1.

1

W ramach wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 1 Wykonawca
zobowiązuje się do:
1) przedstawiania przez Wykonawcę w czasie nie dłuższym niż 30 minut –
w odpowiedzi na zapytanie zgłoszone przez Zamawiającego – co najmniej dwóch
propozycji najbardziej optymalnych (tj. najbardziej korzystnych cenowo lub pod
względem czasu trwania podróży) ofert biletów lotniczych przewoźników IATA
(w tym tzw. „tanich linii lotniczych”), z uwzględnieniem zniżek i promocji, dla
połączeń krajowych i międzynarodowych określonych w zapytaniu Zamawiającego.
Proponowane połączenia lotnicze powinny umożliwiać bezkolizyjną realizację
połączeń wieloetapowych oraz zapewniać terminowe przybycie na miejsce
przeznaczenia osób podróżujących. W przypadku, gdy przedstawione przez
Wykonawcę propozycje ofert biletów lotniczych nie będą w pełni spełniać oczekiwań
Zamawiającego przedstawionych w zapytaniu, Zamawiający może zwrócić się do
Wykonawcy o przedstawienie innych propozycji, podając przy tym dodatkowe
kryteria, jakie dane połączenie ma spełnić lub wskazując konkretne połączenie
lotnicze z prośbą o dokonanie jego wyceny.
2) dokonywania rezerwacji i sprzedaży najbardziej optymalnych pod względem kosztów
biletów lotniczych (z uwzględnieniem zniżek i promocji) na trasach krajowych

Zgodnie z wymaganiami określonymi w OPZ.
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i międzynarodowych wszystkich przewoźników IATA oraz tanich linii lotniczych,
umożliwiających bezkolizyjną realizację połączeń wieloetapowych i najkrótszych
połączeń na danej trasie, zgodnie ze zleceniem Zamawiającego, złożonym
telefonicznie (nr tel: …………….) lub pocztą elektroniczną (e-mail: ................);
3) informowania Zamawiającego o konieczności posiadania wiz do kraju wyjazdu,
w tym
wiz tranzytowych lub elektronicznej autoryzacji podróży, lub innych
niezbędnych dokumentów,
4) dokonywania – na żądanie Zamawiającego – zmian w dokonanych na zlecenie
Zamawiającego rezerwacjach, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jeżeli zmiana
trasy i rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością rekalkulacji ceny biletu,
Zamawiający zobowiązuje się do wyrównania udokumentowanej różnicy w cenie
biletu. Poza różnicą w cenie biletu, Wykonawca nie będzie pobierał z tego tytułu
dodatkowych opłat i nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie,
5) przypominania o terminach wykupu rezerwacji za pośrednictwem następujących
sposobów komunikowania się: telefonicznie lub pocztą elektroniczną;
6) świadczenia 24-godzinnego dostępnego 7 dni w tygodniu (nie wyłączając dni
ustawowo wolnych od pracy) serwisu polskojęzycznego umożliwiającego realizację
przedmiotu Umowy poza godzinami pracy biura Wykonawcy za pomocą telefonu lub
poczty elektronicznej;
7) anulowania biletów lotniczych przed terminem wylotu na żądanie Zamawiającego
bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Wykonawca nie
będzie pobierał z tego tytułu dodatkowych opłat i nie będzie mu przysługiwało
dodatkowe wynagrodzenie.
8) dostarczania biletów lotniczych elektronicznych (etix) na podany przez
Zamawiającego adres e-mail oraz dostarczania na własny koszt i ryzyko faktur za
bilety. W przypadku, gdy na danej trasie nie ma możliwości wystawienia biletu
elektronicznego, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania na swój koszt i ryzyko
biletów lotniczych na adres wskazany przez Zamawiającego, w terminie z nim
uzgodnionym (umożliwiającym realizację zamówionych biletów), lecz nie później, niż
do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dzień wyjazdu;
9) naliczania punktów lojalnościowych w programach, których uczestnikiem jest
Zamawiający.
2. W ramach wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 2 Wykonawca
zobowiązuje się do:
1) zawierania na rzecz Zamawiającego umów ubezpieczenia w związku z wyjazdami
zagranicznymi, na okres zgodny z zakupionym biletem lotniczym lub wskazany
przez Zamawiającego czas podróży innym środkiem transportu. Pakiet ubezpieczeń
będzie obejmował ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
ubezpieczenie kosztów leczenia oraz ubezpieczenie bagażu podróżnego na kwoty
ubezpieczenia nie niższe niż: NW – 20.000,00 złotych, KL 30.000,00 EUR, bagaż
2.000,00 złotych, chyba że co innego wynika z wyraźnego pisemnego zlecenia
Zamawiającego;
2) przyjmowania w tym zakresie zleceń od Zamawiającego drogą telefoniczną lub
pocztą elektroniczną;
3) dostarczania na swój koszt i ryzyko dokumentów potwierdzających ubezpieczenie
delegowanej osoby na adres wskazany przez Zamawiającego lub drogą
elektroniczną (e-mail), nie później niż do godz. 15.00 dnia poprzedzającego dzień
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej.
3. W ramach wykonania przedmiotu Umowy określonego w § 1 ust. 2 pkt 3 Wykonawca
zobowiązuje się do negocjowania, na koszt i ryzyko Wykonawcy, umów z liniami
lotniczymi w zakresie uzyskania rabatu od poszczególnych taryf, jak również stawek
specjalnych na najczęściej wykorzystywanych przez Zamawiającego kierunkach.
4. Wykonawca oświadcza, iż czynności określone w ust. 1-3 niniejszego paragrafu będą
wykonywane, co do zasady, przez jedną osobę wyznaczoną przez Wykonawcę,
wskazaną w § 10 ust. 1 pkt 2 lit. a Umowy.
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§ 3. Obowiązki Zamawiającego
1.

2.

3.

Zamawiający zobowiązuje się do:
1) wyboru spośród przedstawionych mu przez Wykonawcę, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1
Umowy, wariantów połączeń, z uwzględnieniem możliwości przewidzianych w § 2
ust. 1 pkt 1 zdanie trzecie;
2) po dokonaniu wyboru połączenia zgodnie z pkt 1, złożenia Wykonawcy pisemnej
(e-mail) lub telefonicznej dyspozycji obligującej Wykonawcę do rezerwacji bądź
wykupienia biletu na wybrane przez Zamawiającego połączenie.
Zamawiający ma prawo wglądu do dokumentacji księgowej, dotyczącej transakcji
obsługiwanych przez Wykonawcę w związku z wykonywaniem Umowy, w tym do wglądu
do dokumentacji zakupu biletów od przewoźników lotniczych.
Zamawiający oświadcza, iż ma zawartą umowę Rachunku Rozliczeń Podróży
Służbowych (BTA) z American Express Europe SA Oddział w Polsce (kopia umowy
stanowi Załącznik nr 1 do Umowy).
§ 4. Wynagrodzenie i warunki płatności

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
umowne w wysokości:
1) opłata agencyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego krajowego – ……… zł
(słownie: ………..) brutto, w tym: netto ……….. zł, VAT …………. zł;
2) opłata agencyjna za wystawienie jednego biletu lotniczego międzynarodowego –
……… zł (słownie: …………..) brutto, w tym: netto ……….. zł, VAT – ………. zł;
3) cenę biletu w transporcie lotniczym krajowym lub międzynarodowym w kwocie
faktycznie poniesionej,
4) koszt ubezpieczenia w kwocie faktycznie poniesionej za każdą ubezpieczaną osobę.
Łączne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy
w okresie jej obowiązywania nie przekroczy kwoty ……………. zł netto (słownie:
………… złotych netto) plus podatek od towarów i usług w kwocie ……. zł (słownie:
………..), co daje brutto ................ zł (słownie: …………….. złotych brutto)2.
2. Zamawiający zastrzega, że łączne wynagrodzenie umowne może być niższe od pułapu
określonego w ust. 1 i w takim przypadku Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne
roszczenia prawne i finansowe.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia całkowity koszt wykonania
przedmiotu Umowy, w tym koszty rezerwacji i sprzedaży biletów, koszty dostarczenia
biletów do Zamawiającego, koszty przypomnienia o zbliżających się terminach
wykupu biletów, koszty pomocy w wyborze wariantów połączenia, koszty
świadczenia serwisu polskojęzycznego, koszty zorganizowania i zabezpieczenia
kompleksowej realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
lokalnymi i krajów docelowych (dot. wszelkiego rodzaju opłat – m.in. lotniskowych,
podatków), koszty zawarcia umów ubezpieczenia i dostarczenia polis ubezpieczeniowych
do Zamawiającego, koszty prowadzenia negocjacji z liniami lotniczymi i inne koszty
konieczne do należytego wykonania przedmiotu Umowy.
4. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w ust. 1, pozostaje niezmienne przez cały okres
obowiązywania Umowy, z zastrzeżeniem § 12 lub § 13 Umowy.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przez Zamawiającego na
podstawie prawidłowo wystawionych faktur Wykonawcy oraz w oparciu o zbiorczy raport
faktur za dany miesiąc kalendarzowy otrzymany od American Express Europe SA

2

Kwota jaką Zamawiający przeznaczył na realizację Umowy
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6.

7.

8.
9.

Oddział w Polsce, obsługującego Rachunek Rozliczeń Podróży Służbowych (BTA)
otwarty na rzecz Zamawiającego.
Wykonawca, najpóźniej w dniu następnym po dniu wykupienia biletu lub polisy
ubezpieczeniowej, wystawi fakturę na Zamawiającego i dostarczy ją do Zamawiającego
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury.
Wykonawca wyszczególni na fakturze co najmniej następujące dane:
1) w odniesieniu do faktur za bilety lotnicze: trasę przelotu, imię i nazwisko pasażera,
cenę taryfową przelotu, opłaty lotniskowe, opłaty transakcyjne,
2) w odniesieniu do faktur za ubezpieczenie: imię i nazwisko ubezpieczonego, numer
polisy, termin ubezpieczenia, kraj docelowy podróży, koszt ubezpieczenia.
Płatność nastąpi w terminie określonym w umowie Rachunku Rozliczeń Podróży
Służbowych American Express Europe SA, o której mowa w § 3 ust. 3 Umowy.
Przez dzień dokonania zapłaty rozumie się dzień uznania Rachunku Rozliczeń Podróży
Służbowych (BTA) American Express, o którym mowa w ust. 5.
§ 5 Personel Wykonawcy

1. Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiającemu listę pracowników Wykonawcy uczestniczących w realizacji przedmiotu
Umowy (dalej „Pracownik” lub „Pracownicy”) wykonujących następujące czynności:
1) stała współpraca z Zamawiającym od poniedziałku do piątku, w godzinach 9ºº - 17ºº
2. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownik/Pracownicy będą w okresie realizacji Umowy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), zgodnie
z pisemnymi oświadczeniem Wykonawcy.
3. W trakcie realizacji Umowy na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży
Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu
zatrudnienia Pracownika/Pracowników na podstawie umowy o pracę:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
Pracownika/Pracowników wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia,
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonuje Pracownik/Pracownicy
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych
Pracowników, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;
2) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umów o pracę
Pracownika/Pracowników wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopie umów powinny
zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych
Pracownika/Pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, numerów PESEL
Pracownika/Pracowników). Imię i nazwisko Pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu
powinny być możliwe do zidentyfikowania.
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie Pracownika przez
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę
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4.

5.

6.

7.

8.

danych osobowych Pracownika/Pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi
w zakresie ochrony danych osobowych.
Nieprzedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej w
terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ust. 3 powyżej będzie traktowane
jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracownika/Pracowników na podstawie
umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kary umownej określonej w § 6 ust. 1
pkt 6 Umowy.
Opóźnienie przedłożenia dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, przekraczające
10 dni roboczych traktowane będzie jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia
Pracownika/Pracowników na podstawie umowy o pracę i może stanowić podstawę do
odstąpienia od Umowy z winy Wykonawcy.
W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez
Państwową Inspekcję Pracy.
Zmiana Pracownika będzie możliwa w następujących sytuacjach:
1) na żądanie Zamawiającego w przypadku nienależytej realizacji prac objętych Umową;
2) na pisemny wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi okolicznościami.
W przypadku zmiany Pracownika, Wykonawca zobowiązany będzie do potwierdzenia we
wniosku, o którym mowa w ust. 7 pkt 2 niniejszego paragrafu, iż osoba ta spełnia
wymagania określone w SIWZ oraz w postanowieniach Umowy.
§ 6. Kary umowne

1. Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia następujących kar umownych:
1) w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy - w przypadku niewykonania Umowy przez Wykonawcę
z przyczyn leżących po jego stronie;
2) w wysokości 100% wartości netto przedmiotu Umowy, którego nienależyte wykonanie
dotyczy - w przypadku nienależytego wykonania Umowy w całości lub w części przez
Wykonawcę,
w
tym
niewykonania
zobowiązania,
o
którym
mowa
w § 2 ust. 4 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;
3) 15,00 złotych za każde rozpoczęte 5 (pięć) minut opóźnienia w przypadku
niedotrzymania czasu udzielenia odpowiedzi na zapytanie Zamawiającego dotyczące
propozycji rezerwacji biletu lotniczego, określonego w § 2 ust. 1 pkt 1 Umowy,
z wyłączeniem przypadków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 zdanie trzecie;
4) w wysokości 15% wartości netto przedmiotu Umowy, którego opóźnienie dotyczy, za
każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu Umowy w odniesieniu do zakresu
wskazanego w § 2 ust. 1 pkt 2-9 i ust. 2 Umowy;
5) w wysokości 0,05% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 Umowy - w przypadku opóźnienia w złożeniu przez Wykonawcę kopii
polisy ubezpieczeniowej w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 6 lub
opóźnienia w odnowieniu polisy w stosunku do terminu określonego w § 1 ust. 7, za
każdy dzień opóźnienia,
6) za nieprzedłożenie Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3
Umowy – w wysokości 200,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w stosunku
do terminu określonego na podstawie § 5 ust. 3 Umowy.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Wykonawca zwróci
Zamawiającemu dodatkowo różnicę w cenie biletów. Zwrot, o którym mowa w zdaniu
poprzednim nastąpi w terminie 30 dni od dnia powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiającego o wystąpieniu tych okoliczności, na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego.
3. Termin płatności kary umownej wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez
Wykonawcę wezwania do zapłaty.
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4. Zapłata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania przedmiotu
Umowy ani też z jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z Umowy.
5. Niezależnie od zapłaty kary umownej, Zamawiający może dochodzić naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.
§ 7. Wypowiedzenie Umowy, odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem
prawa do naliczenia kar umownych:
1) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje
Umowę i pomimo dwukrotnego pisemnego wezwania przez Zamawiającego do
natychmiastowego poprawienia jakości świadczenia usług i wyznaczenia terminu na
usunięcie naruszeń, nadal wykonuje Umowę w sposób nienależyty. Zamawiający ma
prawo wypowiedzenia Umowy w terminie do 30 dni od dnia bezskutecznego upływu
terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim;
2) w przypadku dwukrotnego wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 6 ust.1
pkt 4 Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie do 30 dni od dnia
stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia okoliczności, o których mowa
w zdaniu poprzednim.
3) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę kopii polisy ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 1 ust. 6 Umowy lub nieodnowienia polisy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z § 1 ust. 7 Umowy.
Zamawiający ma prawo wypowiedzenia Umowy w terminie do 30 dni od dnia
bezskutecznego upływu terminu określonego odpowiednio w § 1 ust. 6 lub ust. 7
Umowy;
4) w przypadku opóźnienia przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 3
Umowy, przekraczającego 10 dni roboczych;
5) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu
interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Zamawiający
może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego za faktycznie wykonaną część przedmiotu Umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w każdym czasie
z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
kalendarzowego.
§ 8. Siła wyższa
1. Strony nie odpowiadają za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, jeżeli jest to
spowodowane siłą wyższą, na którą Strony nie mają wpływu.
2. W rozumieniu Umowy za przypadek siły wyższej uważa się sytuację, w której wykonanie
zobowiązania Strony stało się niemożliwe wskutek zdarzeń zewnętrznych,
nadzwyczajnych, niemożliwych do przewidzenia i którym nie dało się zapobiec,
w szczególności: strajki niezwiązane z działalnością Stron, zamieszki, wojnę, powódź,
huragan.
3. W przypadku zaistnienia siły wyższej terminy określone w Umowie zostaną przedłużone
o czas działania siły wyższej, a Wykonawca zobowiązany jest poinformować
Zamawiającego w formie pisemnej o wystąpieniu siły wyższej nie później niż w terminie
trzech dni od momentu wystąpienia takiego zdarzenia, pod rygorem niedopuszczalności
powoływania się na tę okoliczność. Jeżeli siła wyższa uniemożliwi poinformowanie
drugiej Strony o jej zaistnieniu wówczas termin trzech dni rozpocznie swój bieg od chwili,
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gdy powiadomienie stało się możliwe.
4. Jeżeli okres działania siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, Strony mają prawo
odstąpić od dalszej realizacji Umowy, bez jakichkolwiek konsekwencji,
w tym kar i odszkodowań, po uprzednim pisemnym powiadomieniu, w terminie do
30 dni od dnia otrzymania powiadomienia przez daną Stronę.
§ 9. Poufność

1. Umowa jest jawna i może podlegać udostępnieniu na zasadach określonych

2.

3.

4.

5.
6.
7.

w przepisach o dostępie do informacji publicznej (art. 139 ust. 3 ustawy Pzp).
Z zastrzeżeniem tego wymogu Strony zobowiążą się do przestrzegania przy realizacji
Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych
związanych z ochroną danych osobowych, a także z ochroną informacji niejawnych oraz
ochroną tajemnicy przedsiębiorstwa. Obowiązek ten nie dotyczy informacji powszechnie
znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów
podatkowych lub organów kontrolnych.
Nie będą uznawane za informacje chronione, informacje które:
1) staną się informacją publiczną w okolicznościach niebędących wynikiem czynu
bezprawnego, lub
2) są już znane Stronom, o czym świadczą wiarygodne dowody i nie są informacjami
chronionymi, lub
3) są zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej zgody
Stron, lub
4) zostaną przekazane Stronom przez osobę fizyczną lub prawną niebędącą stroną
Umowy zgodnie z prawem, bez ograniczeń i nie naruszając postanowień Umowy.
Każda ze Stron powinna dołożyć należytej staranności, aby zapobiec ujawnieniu lub
korzystaniu przez osoby trzecie z informacji chronionych drugiej Strony. Każda ze Stron
zobowiązuje się zapewnić dostęp do informacji chronionych wyłącznie tym pracownikom
lub współpracownikom Strony, którym informacje te są niezbędne dla wykonania
czynności na rzecz drugiej Strony, i którzy wykonują obowiązki wynikające z Umowy.
W przypadku naruszenia powyżej opisanych zobowiązań dotyczących poufności danych
druga Strona będzie miała prawo do żądania natychmiastowego zaniechania naruszeń i
usunięcia ich skutków. Wezwanie do zaniechania naruszeń i usunięcia skutków winno
być wysłane drugiej Stronie w formie pisemnej.
Strona, która dopuściła się naruszeń, zobowiązana będzie naprawić szkodę na zasadach
ogólnych.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich niepodlegających
upublicznieniu informacji dotyczących Zamawiającego i jego działalności, które zostaną
powzięte przez Wykonawcę w trakcie lub przy okazji realizacji Umowy.
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności uzyskanych od Zamawiającego
danych osobowych i Wykonawca nie jest uprawniony do wykorzystywania tych danych
osobowych w celach innych niż wyłącznie w celu wykonywania Umowy.
§ 10. Osoby do współpracy

1.

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu Umowy Strony wyznaczają:
1) ze strony Zamawiającego:
a) p. …………….., e-mail: .................., tel. ………………;
b) p.
………………..,
e-mail:
.........................,
tel. ………….;
2) ze strony Wykonawcy:
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p. ………………, tel. ……………, e-mail ........... - osoba odpowiedzialna za stałą
współpracę
z
Zamawiającym
od
poniedziałku
do
piątku,
w godzinach 9ºº - 17ºº;
b) p. ……………. (Koordynator), .tel. ………………, e-mail: .........................;
c) telefon alarmowy Wykonawcy: ………………………...
Strony oświadczają, iż osoby, o których mowa w ust. 1, są upoważnione przez Stronę do
dokonywania czynności związanych z realizacją przedmiotu Umowy, nie są natomiast
uprawnione do zmiany Umowy. Zmiana lub uzupełnienie wykazu osób do współpracy nie
stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego oświadczenia złożonego drugiej
Stronie.
a)

2.

§ 11. Okres obowiązywania Umowy
1.

2.

Umowa zawarta zostaje na czas określony 36 miesięcy od dnia ……………. do dnia
……………... lub do wyczerpania łącznej kwoty wynagrodzenia, o której mowa w § 4 ust.
1 Umowy, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze.
W przypadku konieczności realizacji zleceń zgłoszonych w czasie trwania Umowy,
których realizacja miałaby miejsce po dniu jej wygaśnięcia, Umowa w tej części ulega na
pisemne żądanie Zamawiającego przedłużeniu o czas konieczny do wykonania tych
zgłoszonych zleceń, nie dłużej niż o 30 dni, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający nie ma
prawa zgłaszania w tym okresie kolejnych zleceń. W przypadku wygaśnięcia Umowy
przed dniem …………… w związku z wyczerpaniem łącznej kwoty wynagrodzenia, o
której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia za
faktycznie wykonane zlecenia.
§ 12. Zmiany Umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w Umowie w przypadkach
przewidzianych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp oraz w okolicznościach
przewidzianych w Umowie w ust. 2 niniejszego paragrafu. Wszelkie zmiany Umowy
wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Poza przypadkami wskazanymi w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp, przewidziana
w ust. 1 niniejszego paragrafu możliwość dokonania zmian postanowień Umowy
obejmuje również możliwość zmiany Umowy (w tym sposób wykonania Umowy, termin
wykonania Umowy lub cena umowna), w zakresie wynikającym ze skutków zmian lub
zaistnienia okoliczności w następujących sytuacjach:
1) zmiany w obowiązujących przepisach prawa lub wejście w życie nowych przepisów
prawa w zakresie przedmiotu Umowy;
2) zmiany w organizacji Zamawiającego, wpływające na zakres, sposób lub terminy
realizacji przedmiotu Umowy;
3) zmiany podejścia do realizacji wymagań opisanych w SIWZ, jeżeli taka zmiana
wynika z nieprzewidzianych i niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy
okoliczności, które wystąpiły w trakcie realizacji przedmiotu Umowy oraz zmiana ta
nie powoduje ograniczenia korzyści Zamawiającego;
4) zaistnienie innej okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, skutkującej
niemożliwością wykonania lub należytego wykonania przedmiotu Umowy;
5) wystąpienie okoliczności siły wyższej, o której mowa w § 8 Umowy;
6) wyniknięcie rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w Umowie,
których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie
rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony.
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§ 13. Zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
wynikające ze zmian przepisów prawa w zakresie danin publicznoprawnych
1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w formie pisemnego aneksu,
każdorazowo w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 142 ust. 5
ustawy Pzp:
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu
za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
4) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215, z późn. zm.),
na zasadach i w sposób określony w ust. 2 – 11 niniejszego paragrafu, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę.
2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, będzie odnosić się
wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i
usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie
zmiana stawki podatku od towarów i usług.
3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu, wartość
wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona
na podstawie nowych przepisów.
4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa
w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu, będzie obejmować wyłącznie część
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana
wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem
w życie przepisów wprowadzających odpowiednio zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu.
5. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, każda ze Stron
może wystąpić do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym
w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie
Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź
nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
6. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu,
jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku
dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty
wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 Umowy, wraz z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim pracownicy wykonują prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 niniejszego
paragrafu, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
wykonujących czynności wskazane w § 5 ust. 1 Umowy, wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu
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7.

8.

9.

10.

11.

(części etatu), w jakim pracownicy wykonują prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu
3) pisemne oświadczenie, że Wykonawca dokonuje wpłat w ramach pracowniczych
planów kapitałowych wraz z informacją o wysokości tych wpłat i określeniem
zakresu (części etatu), w jakim pracownicy wykonują prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 4 niniejszego
paragrafu.
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, jeżeli
z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy
do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych,
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na
koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym
mowa w ust. 6 pkt 2 niniejszego paragrafu.
W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie
informację o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację
o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.
W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem,
o którym mowa w ust. 5 powyżej. W takim przypadku przepisy ust. 6-8 oraz 10 stosuje
się odpowiednio.
Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego
Wykonawcy.
Wykonawca może wystąpić z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia z powołaniem na
przesłanki o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 nie później niż w terminie 30 dni od dnia
wejście w życie zmian prawnych wpływających na koszty realizacji Umowy.
§ 14. Inne postanowienia

1.

2.
3.

4.

5.

W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają powszechnie obowiązujące
przepisy prawa w szczególności ustawy Kodeks cywilny, ustawy Pzp oraz ustawy Prawo
lotnicze.
Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie.
Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania sporów, wynikłych w związku
z realizacją Umowy. Spory, których nie uda się rozstrzygnąć polubownie, Strony będą
mogły poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze Stron.
Integralnymi składnikami Umowy są:
1) SIWZ wraz z udzielonymi w postępowaniu odpowiedziami na pytania wykonawców
(w tym zmiany i wyjaśnienia);
2) Oferta Wykonawcy z dnia ………….
3) Załącznik nr 1 – Umowa Rachunku Rozliczeń Podróży Służbowych American
Express Europe SA (kopia).
ZAMAWIAJĄCY
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