
   
 
 

Załącznik nr 3 
 

Umowa nr ATZ/…/ 
 

Zawarta w dniu ………… w Kielcach pomiędzy: 
 
Politechniką Świętokrzyską, Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego nr 7, 25-314 Kielce,  

NIP- 657-000-97-74 

reprezentowaną przez:  
………………………………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej „Zamawiającym” 
z jednej strony a 
 

………………..……………………………………………………………………………………………………  
reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………  
zwaną dalej „Wykonawcą” z drugiej strony zawarto umowę o następującej treści: 
 

 
§ 1 

 

1. Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie pośrednictwa przy zakupie biletów 
lotniczych oraz rezerwacji hoteli w miejscu pobytu za granicą dla pracowników Politechniki 
Świętokrzyskiej Zamawiający zleca usługę w zakresie rezerwacji, zakupu i dostawy biletów 
lotniczych na trasach krajowych i międzynarodowych oraz rezerwacji zagranicznych miejsc 
hotelowych dla pracowników Politechniki Świętokrzyskiej. 
 
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 określa SIWZ która stanowi integralną część niniejszej 

umowy. 
 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada akredytację International Air Transport Association /IATA/ 
upoważniającą do wystawiania biletów lotniczych. 

 
 
 

§ 2 
 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się do dnia 31.12.2020 r. 
 
2. Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych odbywać się będzie zgodnie z rzeczywistymi 

potrzebami Zamawiającego na podstawie zamówień przekazywanych Wykonawcy e-mailem lub 
telefonicznie. Wybór formy przekazywanych zamówień należeć będzie do Zamawiającego. 

 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia propozycji połączeń lotniczych lub miejsc 
hotelowych w czasie ………. od momentu otrzymania zgłoszenia Zamawiającego. 

 
4. Miejscem realizacji przedmiotu umowy jest siedziba Politechniki Świętokrzyskiej. 
 



   
 
 

§ 3 
 

Do kontaktów w realizacji zamówienia ustanawia się ze strony: 
 

Wykonawcy : ………………………………………………………  
Zamawiającego: ………………………………………………….. 

 

§ 4 
 
1. Wynagrodzenie należne wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu wynosi: 

a) za każdy bilet lotniczy: 
- opłatę transakcyjną za sprzedaż jednego biletu lotniczego w wysokości: 

………………………………….… PLN brutto łącznie z obowiązującym podatkiem VAT          

-  cenę biletu ustaloną każdorazowo na podstawie ceny biletu przewoźnika z uwzględnieniem 

wszystkich należnych podatków, opłat oraz innych należności 

b) za rezerwację zagranicznych miejsc hotelowych: 
- opłatę transakcyjną za rezerwację jednego miejsca hotelowego w wysokości 
………………………………………. PLN brutto łącznie z obowiązującym podatkiem VAT 
-      cenę za rezerwację jednego miejsca hotelowego 

 
2. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 płatne będzie na podstawie faktur wystawionych przez 

Wykonawcę każdorazowo po realizacji poszczególnych zamówień. 
 
3. Wysokość opłat transakcyjnych, o których mowa w ust. 1 lit. a i lit. b, nie ulega zmianie w okresie 

obowiązywania umowy. 
 

4. Faktury wystawione przez Wykonawcę wymagają potwierdzenia przez Zamawiającego, co do 
zgodności z zamówieniem. 

 
 

§ 5 
 
1. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia, po 

spełnieniu wymogów, o których mowa w § 4 ust. 4 umowy. 
 
2. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 6 
 

1. Strony postanawiają, iż obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i wysokościach:  

a) za niedotrzymanie terminu określonego w § 2 ust. 3 w wysokości 100,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę opóźnienia,   
b) za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o 
prace osoby wykonującej czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 1000 
złotych za każdy przypadek,  
c) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli w zakresie realizacji  
obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej 
czynności związane z realizacją przedmiotu umowy w wysokości 1000 złotych za każdy przypadek,  



   
 
 

e) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w kwocie 5 000  zł 
f) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad świadczenia usług zgodnie ze standardami 
IATA lub w przypadku utraty przez Wykonawcę akredytacji IATA w kwocie 5 000 zł 

 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5 000zł  z zastrzeżeniem art. 145 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

 
4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 
 

§ 7 
 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności takiej zmiany. 
 
2. Zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
 

§ 8 
  

W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym do jego rozpoznania jest sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 9 
  

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się odpowiednio przepisy: ustawy prawo 
zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego. 

 

§ 10 
  

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron 
umowy. 

 
 

 

Integralną część niniejszej umowy stanowią: 
 

a) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
b) Oferta Wykonawcy. 

 
 

 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
 
 


