
 

 

 
Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy  

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

Strony ustalają, że ilekroć w Umowie lub jej załącznikach jest mowa o: 

1) cenie całkowitej biletu – należy przez to rozumieć dla biletu lotniczego cenę, na którą składają się: 

cena taryfowa przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane 

bezpośrednio z przelotem, uwzględniającą opust, bez wliczania opłaty transakcyjnej, a dla biletu 

kolejowego cenę całkowitą tego biletu zawierającego wszystkie opłaty i opusty bez wliczania opłaty 

transakcyjnej; 

2) opłacie transakcyjnej – należy przez to rozumieć stałą kwotę za realizację usługi rezerwacji i zakupu 

biletu lotniczego lub kolejowego, usługi pośredniczenia w uzyskaniu wiz i/lub realizację 

pośredniczenia w sprzedaży i dostarczania polis ubezpieczeniowych, której wysokość jest podana w 

ofercie Wykonawcy i która wynosi: 

a) za realizację usługi rezerwacji i zakupu biletu lotniczego, dla jednego zlecenia, w wysokości 

………………………… zł brutto, 

b) za realizację usługi rezerwacji i zakupu biletu kolejowego, dla jednego zlecenia, w wysokości 

………………………… zł brutto, 

c) za realizację pośredniczenia w uzyskaniu wiz, dla jednego zlecenia, w wysokości ………………………… zł 

brutto, 

d) za realizację pośredniczenia sprzedaży i dostarczania polis ubezpieczeniowych, dla jednego 

zlecenia, w wysokości ………………………… zł brutto; 

kwota opłat transakcyjnej jest stała i niezależna, w tym m.in. od liczby jednorazowo kupowanych 

biletów, wiz lub polis, od klasy kupowanego biletu czy innych, zmiennych w ramach jednego zlecenia. 

3) opuście – należy przez to rozumieć wartość obniżającą cenę całkowitą biletu lotniczego, którego 

wysokość jest podana w ofercie i która wynosi ………. % ceny całkowitej biletu lotniczego lub wartość 

obniżającą cenę całkowitą biletu kolejowego, którego wysokość jest podana w ofercie i która wynosi 

………. % ceny całkowitej biletu kolejowego; 

4) wynagrodzeniu – należy przez to rozumieć cenę całkowitą biletu uwzględniającą opust, 

powiększoną o kwotę opłaty transakcyjnej. 

 

§ 1. 

1. Strony oświadczają, że Umowa została zawarta w wyniku udzielenia zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 i następne ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

– Prawo zamówień publicznych (bez wliczania opłaty transakcyjnej), dalej zwanej „ustawą” na zakup 

i dostarczanie krajowych i zagranicznych biletów lotniczych  oraz kolejowych, pośredniczenie 

w  zyskiwaniu wiz oraz sprzedaży i  dostarczania polis ubezpieczeniowych na potrzeby Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej.  

2. Wykonawca oświadcza, że spełnia warunki przewidziane w art. 22  ust. 1 ustawy, o której mowa 

w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.  

 

§ 2. 

1. Niniejsza Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia jej zawarcia do 31 grudnia 2019 roku 

lub do wykorzystania kwoty, o której mowa w § 3 ust. 1.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany warunków Umowy polegającą na przedłużeniu okresu 

trwania Umowy, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy, w przypadku nie wykorzystania kwoty wskazanej 

w § 3 ust. 1.  

3. Umowa będzie realizowana sukcesywnie, zgodnie ze zleceniami składanymi przez Zamawiającego. 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie należne jedynie za zrealizowane zlecenia.  

4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu 

Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do Umowy (zwanym dalej „SOPZ”), Ofertą Wykonawcy 

stanowiącą Załącznik nr 3 do Umowy oraz zgłaszanymi przez Zamawiającego zleceniami, o których 

mowa w ust. 3.  



5. Wykonawca zobowiązuje się do realizowania zamówień z uwzględnieniem zasady oszczędnego 

gospodarowania środkami Zamawiającego, jednak z zachowaniem wymaganego standardu usług 

lotniczych lub kolejowych.  

6. Wykonawca oświadcza, że dysponuje wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz odpowiednimi zasobami 

technicznymi i osobowymi, niezbędnymi do prawidłowego i terminowego wykonania przedmiotu 

Umowy.  

7. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony i zachowania w poufności wszystkich informacji uzyskanych 

przez niego w związku z zawarciem lub wykonywaniem Umowy zgodnie z §5. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za niezachowanie poufności ww. informacji przez podmioty, o których mowa w ust. 8. 

Obowiązek i zasady zachowania poufności ww. informacji pozostają w mocy także po wygaśnięciu 

Umowy.  

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nadzór nad współpracującymi z nim podwykonawcami, jak 

również za wykonanie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zawarciem umów 

cywilnoprawnych z podwykonawcami.  

9. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić podwykonawców o obowiązku zachowania w tajemnicy 

informacji powziętych w związku i w trakcie realizacji Umowy na rzecz Zamawiającego zgodnie z §5, 

który wiąże podwykonawców także po wygaśnięciu lub rozwiązaniu Umowy.  

10. Jeżeli w kolejnym roku budżetowym następującym po roku, w którym zawarto Umowę, Zamawiający nie 

będzie dysponował środkami finansowymi na realizację niniejszej Umowy, ulegnie ona rozwiązaniu ze 

skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku stronom nie będą przysługiwały żadne roszczenia, za 

wyjątkiem zapłaty za już zrealizowane zlecenia.  

11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 1 i ust. 2, wszelkie rozliczenia związane z realizacją Umowy powinny 

zostać zakończone do dnia 31 grudnia 2019 roku.  

12. Wykonawca oświadcza, że osoby wskazane w ofercie wykonujące przedmiot zamówienia w zakresie 

rezerwacji, zakupu i dostarczenia krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz biletów kolejowych 

są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w wymiarze wynikającym z oferty Wykonawcy. 

13. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia, ale w terminie nie dłuższym niż 3 dni 

od zawarcia Umowy przedstawi do wglądu umowy o pracę zawarte z pracownikami wykonującymi 

przedmiot umowy w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów 

lotniczych oraz biletów kolejowych, z zastrzeżeniem, że umowy będą zanonimizowane i podlegają 

okazaniu tylko w części niezbędnej do ustalenia istnienia stosunku zatrudnienia i jego wymiaru. 

14. W przypadku zmiany lub rozszerzenia składu pracowników, którzy będą wykonywać zamówienie 

w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczania krajowych i zagranicznych biletów lotniczych oraz biletów 

kolejowych lub w każdym czasie na żądanie Zamawiającego, odpowiednio mają zastosowanie 

postanowienia ust.13. 

15. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 2 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumentację potwierdzającą 

zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 12 i 13.  

16. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości w realizacji przedmiotu 

umowy, w tym także powstałe na skutek działań lub zaniechań osób wyznaczonych przez Wykonawcę 

do realizacji Umowy. Wykonawca za działania i zaniechania tych osób ponosi odpowiedzialność jak za 

działania lub zaniechania własne. 

17. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania przez cały okres realizacji Umowy ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy, zwanego dalej  

„Ubezpieczeniem”, na kwotę nie niższą niż 500 000,00 (słownie: pięćset tysięcy złotych), obejmującym w 

szczególności: 

1) szkody powstałe w imieniu Zamawiającego, jego pracowników oraz osób trzecich wskutek działań 

lub zaniechań Wykonawcy lub osób wykonujących Umowę w jego imieniu lub z nim 

współpracujących, w tym podwykonawców w związku z realizacją przedmiotu umowy; 

2) następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku realizacji umowy na skutek działań 

lub zaniechań Wykonawcy lub osób wykonujących umowę w jego imieniu lub z nim 

współpracujących, w tym podwykonawców. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do okazania oryginału dowodu zawarcia Ubezpieczenia w dniu zawarcia 

niniejszej Umowy oraz na każde wezwanie Zamawiającego w trakcie jej obowiązywania. 



19. Strony zobowiązują się współpracować przy dochodzeniu przez Wykonawcę odszkodowania 

z Ubezpieczenia. 

20. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, 

w którym wysokość szkody przekroczy kwotę uzyskaną z Ubezpieczenia. 

 

§ 3. 

1. Strony ustalają, że za zrealizowanie przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty ……………………. zł netto (słownie: …………………….. zł netto), tj. ……………………… zł 

brutto (słownie: ……………………………………………….. zł brutto).  

2. Strony ustalają, że wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania 

przedmiotu Umowy. Rezerwacja, zakup i dostawa biletów, wiz i polis  odbywać się będzie zgodnie 

z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nie 

wykorzystania całej wartości umowy. 

3. Zamawiający nie gwarantuje zleceń do kwoty maksymalnej określonej w ust. 1 i z tego tytułu Wykonawcy 

nie przysługują żadne roszczenia.  

4. Każdorazowo zapłata części wynagrodzenia nastąpi przelewem na wskazany na fakturze rachunek 

bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego 

prawidłowo wystawionej faktury VAT. Adresatem dla doręczenia faktury jest komórka organizacyjna 

Zamawiającego wskazana w zleceniu, o którym mowa Rozdziale III lit. C pkt. 1 SOPZ. Fakturę należy 

doręczyć w formie papierowej pod adres: ……………………… lub formie elektronicznej przesyłając z adresu 

mailowego Wykonawcy: …………………… na adres mailowy Zamawiającego: ………………………  

5. Wykonawca może wystawić fakturę nie wcześniej niż w dniu zakończenia realizacji danego zlecenia.  

6. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz posiada numer identyfikacyjny NIP 

…………………..  

7. Jako dzień zapłaty Strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego 

Zamawiającego.  

8. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie którejkolwiek części wynagrodzenia, Wykonawca może żądać od 

Zamawiającego odsetek ustawowych za opóźnienie.  

9.  W przypadku zmiany, w trakcie realizacji Umowy:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265),  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne  

- wynagrodzenie, ulegnie zmianie (odpowiedniemu zmniejszeniu albo zwiększeniu), jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wykonawca powinien wykazać, za 

pomocą odpowiednich dokumentów, w jaki sposób ww. zmiany wpływają na koszty wykonywania 

zamówienia przez Wykonawcę. W przypadku, gdy Wykonawca wykaże wpływ tych zmian na koszty 

wykonywania zamówienia, Strony dokonają stosownej zmiany Umowy za pomocą pisemnego aneksu. 

 

§ 4. 

1. W razie niedotrzymania terminów określonych w Rozdziale III lit. C pkt. 2 – 3 SOPZ z winy Wykonawcy, 

zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto (słownie: sto zł brutto) 

za każdy dzień zwłoki.  

2. W przypadku dostarczenia biletów niezgodnych z zamówieniem lub w miejsce inne niż uzgodnione 

z Zamawiającym, Zamawiający może naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 100 zł (słownie: 

sto zł brutto) za każde zdarzenie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie uiszczenia ceny za bilet 

w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w zdaniu poprzednim. 

3. W razie niewykonania zlecenia z winy Wykonawcy zapłaci on na rzecz Zamawiającego karę umowną 

w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł brutto) za każde z niewykonanych zleceń.  

4. W razie nienależytego wykonania zlecenia z winy Wykonawcy, w tym również niedotrzymania terminów 

określonych w Rozdziale III lit. A pkt 1, 2, 3, 4 i 6 SOPZ Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty na rzecz 

Zamawiającego kary umownej w wysokości 250.00 zł brutto (słownie: dwustu pięćdziesięciu zł brutto) 



za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia. Kara ta nie dotyczy terminu dostarczenia biletu w wersji 

papierowej o którym mowa w Rozdziale III lit. A pkt 6 SOPZ.  

5. Jeżeli w wyniku przeprowadzonej przez Zamawiającego weryfikacji okaże się, że oferowana przez 

Wykonawcę całkowita cena biletu lotniczego lub kolejowego jest wyższa od całkowitej ceny biletu 

lotniczego lub kolejowego oferowanego na rynku, a wyszukanej przez Zamawiającego, która spełnia 

wszystkie wymagania Zamawiającego postawione w zleceniu dla Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje 

się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 50% wartości oferowanej przez Wykonawcę 

propozycji całkowitej ceny biletu, który został negatywnie zweryfikowany przez Zamawiającego (nie 

wliczając opłaty transakcyjnej).  

6. W przypadku każdorazowego stwierdzenia niedopełnienia wymogu, wynikającego z obowiązku o którym 

mowa w § 2 ust. 13 i 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3000 zł brutto 

(słownie: trzy tysiące zł brutto).  

7. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego w okolicznościach, o których mowa w § 6 ust. 

3, Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 20 000 zł brutto(słownie: dwadzieścia 

tysiące zł brutto) .  

8.  Kara umowna, o której mowa w ust. 6, będzie nakładana na Wykonawcę, także w sytuacji gdy w wyniku 

kontroli Państwowej Inspekcji Pracy wykazane zostaną nieprawidłowości dotyczące dopełnienia 

obowiązku zatrudnienia osób, które wykonują czynności przy realizacji Umowy. 

9. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad świadczenia usług zgodnie ze standardami IMA 

(Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego) lub w przypadku utraty przez Wykonawcę 

akredytacji IATA, Jednostka za każdy stwierdzony przypadek może naliczyć Wykonawcy karę umowną 

w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §3 ust. 1 Umowy. 

11. W przypadku złamania zapisów poufności, o których mowa w § 5  Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 20% wartości umowy brutto wymienionej w §3 ust. 1 Umowy. 

12. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone na 

jego rzecz kary umowne.  

13. Naliczone kary umowne mogą zostać przez Zamawiającego potrącone z należnego Wykonawcy 

wynagrodzenia, na co Wykonawca niniejszym wyraża nieodwołalną zgodę.  

 

§ 5. 

1. Strony zobowiązują się wzajemnie do: 

1) zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie realizacji umowy 

niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła; 

2) wykorzystania informacji, o których mowa w pkt 1 jedynie w celach określonych w 

Umowie; 

3) podejmowania wszelkich niezbędnych działań zapewniających, że żadna z osób 

uzyskujących informacje, o których mowa w pkt 1 nie ujawni tych informacji ani ich źródła zarówno 

w całości jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego pisemnego upoważnienia od 

strony, od której informacja pochodzi; 

4) ujawniania informacji jedynie tym pracownikom stron, którym ujawnienie takie będzie 

uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp w związku z 

realizacją zadań służbowych związanych ze współpracą stron. 

2. Strony ustalają, ze postanowienia ust. 1 nie mają zastosowania: 

1) do informacji ogólnie dostępnych oraz informacji, które stały się ogólnie dostępne nie za 

sprawą którejkolwiek ze Stron Umowy; 

2) w przypadku, gdy odbiorcą informacji jest organ uprawniony do ich uzyskania zgodnie 

z obowiązującymi przepisami; 

3) w przypadku informacji, które udostępnia się na podstawie ustawy PZP i ustawy o dostępie 

do informacji publicznej. 

3. Obowiązek zachowania tajemnicy będzie zachowany przez czas nieoznaczony. 

 

§ 5A. 

(w przypadku, gdy Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa wskazał w ofercie udział podwykonawcy 

w wykonywaniu zmówienia) 



1. Strony uzgadniają, iż przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę przy udziale niżej 

wymienionych podwykonawców: 

………………………………………………………. 

…………………………………………………….. 

2. Wykonawca w zakresie pozostałej części wykona przedmiot umowy samodzielnie.  

3. Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą określonym w ust. 1 w terminie do 7 dni od zawarcia 

niniejszej Umowy oraz przedstawi ją Zamawiającemu. Treść umowy zawartej z podwykonawcą nie 

może pozostawać w sprzeczności z treścią niniejszej Umowy oraz przedłożonym i 

zaakceptowanym przez Zamawiającego projektem umowy podwykonawczej. 

4. Powierzenie podwykonawcy realizacji zamówienia w zakresie określonym w ust. 1 nie zmienia 

treści zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 

podwykonawców i jego pracowników tak, jakby to były jego własne działania, zaniechania, 

uchybienia i zaniedbania lub jego własnych pracowników. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy wykonawca jest 

obowiązany wykazać Jednostce, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez 

Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy 

wynagrodzenia obejmującego zakres usług wykonanych przez Podwykonawcę. 

7. Wszelkie konsekwencje nieterminowego regulowania zobowiązań wobec podwykonawców 

obciążają Wykonawcę, bez skutków prawnych dla Zamawiającego. 

8. Wykonawca przedłoży, wraz z umową o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego 

Podwykonawcy lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, 

potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego 

reprezentowania. 

9. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć wraz z rozliczeniami należnego mu wynagrodzenia 

dowody dotyczące zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, których termin upłynął 

w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do 

reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości 

Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców 

wynikających z Umów o podwykonawstwo. 

10. W przypadku, gdy Podwykonawca nie zafakturował żadnych usług w danym okresie 

rozliczeniowym, Wykonawca załączy do faktury oświadczenie Podwykonawcy potwierdzające tę 

okoliczność, wówczas cała kwota wynikająca z faktury zostanie wypłacona Wykonawcy. 

11. Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z postanowień umowy zawartych w 

ust. 3 - 10 upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych działań w celu 

wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców postanowień danej umowy. 

W przypadku trzykrotnego niezastosowania się Wykonawcy do wymogów, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, Zamawiający będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 

do 21 dni, od dnia stwierdzenia tej okoliczności po raz trzeci. 

 

§ 6. 

1. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę składając w tym celu drugiej Stronie pisemne oświadczenie 

z zachowaniem 3 - miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

2. W przypadku rażącego niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień Umowy, Zamawiający 

może jednostronnie wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym.  

3. Zamawiający uprawniony jest do jednostronnego wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, 

w szczególności w sytuacji gdy w okresie obowiązywania Umowy na Wykonawcę zostanie nałożona 

trzykrotnie kara umowna na podstawie § 4 ust. 3 i 6 lub w przypadku stwierdzenia fałszowania przez 

Wykonawcy cen biletów.  



4. W sprawach nie uregulowanych Umową stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

ustawy.  

5. Spory powstałe w związku z wykonywaniem Umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę Zamawiającego.  

6. Zmiany treści Umowy dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być zgodne z art. 144 ustawy.  

7. Za nadzór nad realizacją Umowy oraz koordynację współdziałania przy jej wykonywaniu, odpowiadają ze 

Strony: 

Zamawiającego: 

………………….. – tel. …………., nr faksu: …………., e-mail: …………….; 

adresy do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Wykonawcy: 

………………….. – tel. …………., nr faksu: …………., e-mail: …………….. 

adresy do korespondencji: …………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Strony mają prawo do zmiany osób właściwych do koordynacji współdziałania w zakresie wykonywania 

Umowy, określonych w ust. 7, lub ich danych kontaktowych. W celu dokonania powyższej zmiany 

wystarczające jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony o dokonanej zmianie, bez konieczności zmiany 

Umowy. 

9. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Zamawiający 

a 1 otrzymuje Wykonawca.  

10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki:  

1) Dokumenty dot. reprezentacji właściwe dla Wykonawcy/Pełnomocnictwo dla Wykonawcy (o ile 

wystąpi)  

2) Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia  

3) Kopia oferty Wykonawcy  

4) Kopia polisy OC.  

5) Kopia/oryginał  certyfikatu przynależności do IATA (w przypadku linii będących członkami IATA), lub 

dokument równoważny, lub ważnej akredytacji IATA uprawniającej do usługi w zakresie agencji 

sprzedaży biletów lotniczych (w przypadku pozostałych Wykonawców) lub dokument równoważny. 

 

 

 

…………………………………….      ………………………………  

  ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


