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znak sprawy: IF/ZP-03/2017                 Załącznik 4 
                                      (wzór umowy) 
 
 
 
 
 

UMOWA nr … 
 
 

zawarta w Krakowie w dniu … 2017 r. pomiędzy: 
 
 
Instytutem Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, z siedzibą w Krakowie przy ul. Smętnej 12, 
wpisanym do Rejestru Instytutów Naukowych pod nr …, NIP: …, zwanym w dalszej części 
umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 
a 
 
............................................................................................................................................................., 
z siedzibą w … przy …, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym 
pod nr …, NIP: …, kapitał zakładowy: … wpłacony w całości, zwaną w dalszej części umowy 
„Wykonawcą”, reprezentowaną przez: 
1. ........................................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................................... 
 
po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. 
 

§ 1 
 
1. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usługi rezerwacji oraz dostawy biletów lotniczych 

dla Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie przy ul. Smętnej 12, w 
klasie ekonomicznej, bez dodatkowych opłat. 

2. Rezerwacja biletów lotniczych będzie realizowana zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego, 
określającymi miejsce, trasę, termin podróży oraz ilość biletów. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w terminie nie dłuższym niż 1 dzień od dnia wysłania przez 
Zamawiającego zgłoszenia, do zaproponowania różnych wariantów połączeń z 
uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny na rynku na wskazanej przez Zamawiającego trasie 
(z uwzględnieniem klasy standardu przelotu – klasa ekonomiczna wraz z przewozem bagażu) 
oraz wszystkich dostępnych promocji wynikających z terminu rezerwacji i wykupienia 
biletów, połączeń weekendowych oraz czasu podróży, w tym także tzw. biletów wirtualnych 
(przewoźników „low cost airlines”), z przedstawieniem jak przesunięcie terminu wyjazdu (np. 
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wylot jeden dzień wcześniej / powrót jeden dzień później) wpłynie na zmianę ceny biletu 
lotniczego. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką organizację 
trasy podróży, która zapewni najkrótsze połączenia, bezkolizyjną realizację połączeń 
wieloetapowych, gwarantujących terminowe przybycie do wyznaczonego miejsca. 

5. Zamawiający wybierze z przedstawionych przez Wykonawcę wariantów najbardziej 
korzystne połączenie, po czym przekaże Wykonawcy dyspozycje na piśmie (przesłane faksem 
lub pocztą elektroniczną). 

6. Wykonawca dostarczy bilety lotnicze do siedziby Zamawiającego lub pod adres wskazany 
przez Zamawiającego, w terminie z nim uzgodnionym i wskazanym w dyspozycji, o której 
mowa w ust. 5. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania bezpłatnych zmian rezerwacji. 
8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia Zamawiającemu bezpłatnego odwołania 

rezerwacji. 
9. Wykonawca wskaże Zamawiającemu co najmniej dwa numery telefoniczne do wykonywania 

rezerwacji (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 18:00). 
10. W sytuacjach nieprzewidzianych, sposób dostawy może ulec zmianie i dostarczenie biletu 

może być wymagane w innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego, wówczas 
bilet powinien być dostępny w przedstawicielstwie biura podróży lub linii lotniczej w kraju 
wylotu lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym, tak aby rozpoczęcie podróży odbyło 
się bez zakłóceń i w wyznaczonym terminie. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia obowiązków dotyczących składania odwołań i 
reklamacji do przewoźników, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach 
reklamacji dotyczących przewozów realizowanych u Wykonawcy, w szczególności w 
przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub z przyczyn losowych. 

12. Wykonawca powinien niezwłocznie informować Zamawiającego o zmianie ceny biletu i / lub 
wpisaniu na listę rezerwową, i / lub zmianie godziny rejsu, i / lub odwołaniu rejsu. 

13. Wykonawca zapewni Zamawiającemu możliwość zwrotu biletu, najpóźniej w dniu jego 
sprzedaży bez naliczania kar i kosztów. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu biletu w przypadku odwołania wyjazdu, 
zwrotu części kosztów poniesionych przez Zamawiającego zgodnie z warunkami 
wynikającymi z zastosowanej taryfy. 

15. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 14, powinien nastąpić w ciągu 14 dni kalendarzowych 
od daty zwrotu biletu, na podstawie faktury korygującej. 

16. Wykonawca zobowiązuje się do zagwarantowania, bez naliczania dodatkowych kosztów 
obsługi, w przypadkach losowego przedłużenia czasu podróży, odwołania rejsu itp., pomocy 
pracownikom Zamawiającego związanej z bezgotówkowym uzyskaniem noclegu, zmiany 
biletu lotniczego itp. 

17. W przypadku dokonania przez Zamawiającego grupowej rezerwacji biletów, Zamawiający 
dopuszcza możliwość przekazania Wykonawcy zaliczki, w wysokości nie większej niż 20 % 
ceny zamawianych biletów, na poczet dostawy tychże biletów. 

18. Zaliczka, o której mowa w ust. 17, zostanie rozliczona po dostawie przedmiotowych biletów. 
19. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z rezerwacji i dostawy biletów, Wykonawca w 

terminie nie dłuższym niż 3 dni kalendarzowe od dnia rezygnacji, zwróci Zamawiającemu 
otrzymaną zaliczkę na rachunek wskazany przez Zamawiającego. 

20. Wykonawca powinien sporządzać do 10. dnia każdego miesiąca raport z wystawionych przez 
Wykonawcę faktur za bilety lotnicze. 
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21. Wykonawca oświadcza, że posiada akredytację Międzynarodowego Stowarzyszenie 
Przewoźników Lotniczych (IATA) lub równoważną. 

22. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę jedną osobę wykonującą w trakcie realizacji przedmiotu umowy następujące 
czynności: 
 rezerwacji i dostawy biletów – odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy, tj. osoby 

wykonującej czynności polegającej na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 
1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. 
zm.), o ile nie jest (będzie) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez 
nią działalności gospodarczej. 

23. Wykaz zawierający osobę lub osoby, o których mowa w ust. 22 stanowi Załącznik 2 do 
przedmiotowej umowy. 

24. Wykonawca w celu wykazania zatrudnienia osoby wskazanej w Załączniku 2 do 
przedmiotowej umowy, do każdej faktury dołączy oświadczenie, że osoba wykazana w 
Załączniku 2 do przedmiotowej umowy przez okres wykonywania czynności, za który 
Wykonawca wystawił fakturę, była zatrudniona na podstawie umowy o pracę przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę. 

25. Osoba wskazana w Załączniku 2 do przedmiotowej umowy w terminie 14 dni od dnia 
zawarcia przedmiotowej umowy składa oświadczenie, że wyraża zgodę na przetwarzanie 
danych osobowych w celu niezbędnym dla realizacji niniejszej umowy. 

26. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania 
przedmiotowej umowy w celu zweryfikowania, czy osoba wykonująca czynności przy 
realizacji zamówienia jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę. 

27. Wykonawca w terminie nie dłuższym niż 7 dni od wystąpienia zmiany osoby lub osób ma 
obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zmianie oraz dołączyć Załącznik 2 do 
przedmiotowej umowy z uwzględnieniem zmian wraz z oświadczeniami, o których mowa w 
ust. 24 oraz ust. 25. Zmiana Załącznika 2 do przedmiotowej umowy nie wymaga aneksu do 
umowy. 

28. Nie złożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 24 lub ust. 25 skutkować będzie 
naliczeniem kar umownych w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

 
§ 2 

 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy w terminie od dnia zawarcia umowy 
do dnia 30 września 2018 r. 
 

§ 3 
 
1. Rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych będzie się odbywać sukcesywnie i na 

zasadach określonych w umowie. 
2. Zamawiający deklaruje składanie zleceń w terminie możliwie najdłuższym przed mającą się 

odbyć podróżą pozwalającą na zastosowanie najkorzystniejszych taryf. 
3. Zamówienie powinno określać termin, miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży. 
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§ 4 
 
Wykonawca nie będzie pobierał opłat w przypadku zmian w rezerwacji do momentu wystawienia 
biletu oraz anulowania biletów w dniu ich wystawienia. 
 

§ 5 
 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy łączne wynagrodzenie 

nie wyższe niż … zł (słownie: … złotych) brutto / netto. Zestawienie maksymalnych cen 
biletów na określonych trasach, których Wykonawca nie może przekroczyć w czasie trwania 
umowy, stanowi Załącznik 1 do przedmiotowej umowy. 
Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku 
podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający rozliczy 
podatek od towarów i usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowić będzie sumę cen biletów oraz wszystkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

3. Wykonawca oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego związanych 
ze zmniejszeniem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, z tytułu zmiany ilości biletów,, 
cen biletów, miejsc docelowych podróży, tras przelotu i terminów lub niewykorzystania 
wskazanej ilości biletów. 

4. Wykonawca będzie pobierał stałą opłatę transakcyjną za każdy sprzedany i dostarczony bilet 
w wysokości … zł brutto / netto. 

5. Opłata podana w ust. 4 uwzględnia całkowite koszty związane z realizacją zamówienia w 
szczególności rezerwacji, sprzedaży, dostawy, przypominania o zbliżających się terminach 
wykupu biletów, pomocy wyboru wariantów połączenia, zorganizowania i zabezpieczenia 
kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
przepisami krajów docelowych (m.in. opłaty lotniskowe, ubezpieczenia, podatki itp.). 

6. Wykonawca udzieli … % upustu od ceny każdego sprzedanego i dostarczonego biletu. 
7. Zamawiający przeleje kwotę wynagrodzenia stanowiącą należność za bilet lub bilety na konto 

Wykonawcy, w terminie … dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury po jej 
akceptacji przez osobę wskazaną przez Zamawiającego. 

8. Za termin zapłaty uważa się obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. W przypadku, gdy w terminie określonym w ust. 7, Zamawiający nie przeleje na rachunek 

Wykonawcy kwoty wynagrodzenia wynikającej z przedłożonej przez Wykonawcę faktury i 
zaakceptowanej przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę 
w wysokości odsetek ustawowych. 

10. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury bez podpisu Zamawiającego. 
11. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności wynikających 

z niniejszej umowy. 
12. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

o którym mowa w ust. 1, w formie aneksu, każdorazowo, w przypadku wystąpienia jednej z 
następujących okoliczności: 
1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego 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 - na zasadach i w 
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sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 
umowy przez Wykonawcę. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 12 pkt 1, 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. 

14. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni 
się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

15. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 
12 pkt 2 lub 3, 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 odpowiednio zmieniających wysokość 
minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

16. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 
wynagrodzenia pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu umowy. 

17. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z 
wypłatą wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca zmianie 
kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, 
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

18. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 12, 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. 

19. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 2 lub pkt 3, 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 

świadczących usługi, wraz z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni 
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 2, lub 
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników 
świadczących usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych / Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez 
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3. 

20. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w 
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 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. 12 pkt 2. 

21. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 18, 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. 

22. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może dokonać zmian we wniosku 
odpowiednio do przedstawionych informacji i ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym 
mowa w ust. 18. W takim przypadku przepisy ust. 19 - 21 oraz 23 stosuje się odpowiednio. 

23. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia zatwierdzenia 
wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
§ 6 

 
1. W przypadku istnienia wariantu podróży za cenę niższą niż zaoferowaną przez Wykonawcę 

oraz stwierdzenia tego faktu przez Zamawiającego, Wykonawca pokryje różnicę wynikającą z 
ceny biletu lub biletów zaoferowaną przez Wykonawcę, a ceną niższą wskazaną przez 
Zamawiającego oraz zapłaci karę umowną w wysokości 50 % ceny biletu lub biletów 
zaoferowaną przez Wykonawcę. 

2. W przypadku trzykrotnego wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, Zamawiający będzie 
miał prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez dodatkowego wezwania 
oraz uzasadnienia, oraz naliczyć karę, o której mowa w ust. 4. 

3. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu umowy w terminach, o których mowa w § 1 
ust. 3 i 6, Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 20 % ceny biletów, którego 
opóźnienie dotyczy, za każdy dzień opóźnienia. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy, Zamawiający będzie miał prawo naliczyć karę w wysokości 10 % 
wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 1. 

5. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiający uzna brak 
propozycji różnych wariantów połączeń w określonym terminie, niedostarczenie w 
wyznaczonym terminie biletów, błędną rezerwację biletów lub inne okoliczności mające 
wpływ na termin wylotu, trasę lub komfort pasażera z winy Wykonawcy. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia wszystkich kar, określonych w umowie, z 
wynagrodzenia Wykonawcy. 
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§ 7 
 
będzie obowiązywać w przypadku wskazania w ofercie części zamówienia, która zostanie 
powierzona podwykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy: 

a) osobiście w zakresie: …, 
b) przy pomocy podwykonawców w zakresie: …. 

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

3. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi, oraz 
jej zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o 
wartości mniejszej niż 0,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 
większej niż 4 000,00 zł. 

4. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi i do projektu jej zmiany lub sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są usługi, i do jej zmian, w terminie 7 dni od przedłożenia przez 
Wykonawcę odpowiednio projektu lub kopii umowy i ich zmian. 

5. Płatności z tytułu przedłożonych faktur będą realizowane przez Zamawiającego w terminie … 
dni od dnia przedłożenia faktury. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i 
następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane usługi jest przedstawienie przez 
Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym 
udział w realizacji usługi. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 
5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia za odebraną usługę w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu 
przedstawienia dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo 
nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku 
podwykonawcy, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy usługi. 

8. Wysokość kar umownych z tytułu: 
a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy wynosi 

1 % kwoty należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia, 
b) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo lub jej zmiany wynosi 50,00 zł za każdy dzień opóźnienia, 
c) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynosi 50,00 zł za 

każdy dzień opóźnienia. 
 

§ 8 
 
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą Zamawiającego. 
2. Zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
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Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia 
należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 
§ 9 

 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
ubezpieczenia (sumę gwarancyjną) nie mniejszą niż 300 000,00 zł. 

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca będzie posiadał przez cały okres 
wykonywania usługi. 

3. Zamawiający może w każdej chwili zażądać przedstawienia oryginału polisy, lub innego 
dokumentu, potwierdzającej posiadanie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1. 

 
§ 10 

 
W sprawach nie uregulowanych umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, o ile przepisy 
ustawy – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
 

§ 11 
 
Ewentualne spory wynikłe przy wykonywaniu umowy Strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu 
właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 12 
 
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – jeden dla Wykonawcy i dwa dla 
Zamawiającego. 
 

Zamawiający:  Wykonawca: 
 
 
 

……………………………… 

 

……………………………… 
Załączniki: 
Załącznik 1 do umowy – Zestawienie maksymalnych cen biletów na określonych trasach, 
Załącznik 2 do umowy – Wykaz osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy 
następujące czynności – rezerwacja i dostawa biletów. 
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Załącznik 1 do umowy nr … z dnia … r. 
 
 
Zestawienie maksymalnych cen biletów na określonych trasach: 
 

Lp. Przelot - trasa Maksymalna cena biletu brutto (zł) 
tam i z powrotem 

1. Kraków – Berlin – Kraków  
2. Kraków – Bonn – Kraków  
3. Kraków – Florencja – Kraków  
4. Kraków – USA, Melbourne – Kraków  
5. Kraków – Dubai – Kraków  
6. Kraków – Tromso – Kraków  
7. Kraków – Kopenhaga – Kraków  
8. Kraków – Monachium – Kraków  
9. Kraków – Nicea – Kraków  
10. Kraków – Zurich – Kraków  
11. Kraków – Frankfurt – Kraków  
12. Kraków – Wenecja – Kraków  
13. Kraków – Trapani – Kraków  
14. Kraków – Catania – Kraków  
15. Kraków – Rzym – Kraków  
16. Kraków – Wiedeń – Kraków  
17. Kraków – Barcelona – Kraków  
18. Kraków – USA, Nashville – Kraków  
19. Kraków – USA, San Diego – Kraków  
20. Kraków – Yokohama – Kraków  
21. Kraków – Paryż – Kraków  
22. Kraków – Manchester – Kraków  
23. Kraków – Tasmania – Kraków  
24. Kraków – Bordo – Kraków  
25. Kraków – Bruksela – Kraków  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
S t r o n a  | 2 

Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Smętna 12, 31-343 Kraków 
tel.: +48 12 662 32 20, fax: +48 12 637 45 00, http://www.if-pan.krakow.pl 

 

Załącznik 2 do umowy nr … z dnia … r. 
 
 
Wykaz osób wykonujących w trakcie realizacji przedmiotu umowy następujące czynności – 
rezerwacja i dostawa biletów: 


