
 1 

Umowa nr …/2021 
 

zawarta w dniu ……............................. 2021 r. w Warszawie pomiędzy: 
Polską Akademią Nauk z siedzibą w Warszawie (00-901), w Pałacu Kultury i Nauki przy Placu Defilad 1, 
posiadającą REGON: 000325713 oraz NIP: 525-15-75-083,  
reprezentowaną na podstawie pełnomocnictwa nr BOM.DOP.AJ.014.74.2020 z dnia 11 marca 2020 
roku przez dr. Kamila Szafrańskiego, ze strony PAN porozumienie będzie realizowała 
PAN Stacja Naukowa w Paryżu, zwana dalej „Zamawiającym” 
 
a 
 
………………………………………………. z siedzibą w…………………………, przy ul. ……………………., wpisaną do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez …………………………………………………………………., wpisaną 
do rejestru pod numerem KRS ……………………………., NIP ………………………………., 
REGON …………………………….., reprezentowaną przez …………………………………………………….., zwaną dalej 
„Wykonawcą”, zgodnie z odpisem z rejestru przedsiębiorców KRS, stanowiącego Załącznik nr 1 do 
Umowy 
 
została zawarta umowa w trybie przepisu art. 2 ust. 1 pkt 1 a contrario ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), tj. o wartości zamówienia 
klasycznego nieprzekraczającej kwoty 130.000 złotych, dalej zwana: „Umową”, o następującej treści: 
 
 

§ 1. 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać na rzecz Zamawiającego usługę w zakresie 
rezerwacji, sprzedaży i dostarczania Zamawiającemu biletów lotniczych w ruchu krajowym, 
biletów lotniczych w ruchu międzynarodowym oraz innych biletów na transport naziemny, na 
podstawie każdorazowo składanych przez Zamawiającego zamówień, zwanych dalej 
„Zamówieniami”. 

2. Każde Zamówienie biletów będzie poprzedzone zapytaniem Zamawiającego o połączenie 
lotnicze do miejsca docelowego. Zapytania będą składane w dni robocze, w godz. 8.15 -17.15, 
drogą e-mailową lub telefoniczną. W odpowiedzi na zapytanie Wykonawca przekaże, w czasie 
nie dłuższym niż ……………………. godziny od momentu złożenia zapytania, co najmniej trzy (o 
ile istnieją) warianty połączeń lotniczych (ewentualnie: z uwzględnieniem „tanich linii 
lotniczych – Low Cost”), najkorzystniejsze pod względem czasu podróży i ceny 
(uwzględniającej zniżki z tytułu ewentualnych promocji, połączeń weekendowych, ofert 
grupowych i innych ofert specjalnych). 

3. Na podstawie otrzymanych propozycji połączeń, Zamawiający wskaże w Zamówieniu wariant, 
na który ma zostać założona rezerwacja, określi trasę i termin podróży oraz poda nazwiska 
pasażerów, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 Umowy. 

4. W sytuacji braku połączenia lotniczego do miejsca docelowego, Wykonawca przedstawi 
każdorazowo propozycję optymalnego planu podróży, uwzględniającego ewentualne 
połączenia kolejowe lub autobusowe (z miejsca lądowania do miejsca docelowego podróży), 
świadczone w ramach jednej usługi. 

5. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o każdej możliwej do uzyskania 
promocji, obniżce, upuście oraz o zmianie taryfikacji cen usług – niezwłocznie po ich uzyskaniu. 

6. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o konieczności wykupu biletu w dniu 
poprzedzającym lub w dniu upływu terminu wykupu, do godziny ……………... 
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§ 2. 

1. Na podstawie otrzymanych wariantów połączeń i innych informacji niezbędnych do wykonania 
usługi, o których mowa w § 1 ust. 1 Umowy, Zamawiający złoży Wykonawcy Zamówienie. Za 
datę złożenia Zamówienia strony uznają dzień przesłania Zamówienia drogą elektroniczną na 
adres poczty elektronicznej, wskazany w ust. 3. 

2. Zamówienie biletów powinno zawierać: termin podróży (z datą i godziną), numer lotu/ 
pociągu, trasę podróży, liczbę zamawianych biletów, nazwiska podróżnych oraz termin 
i miejsce dostarczenia biletów.  

3. Zamówienie będzie realizowane przy udziale następujących osób lub osób je zastępujących, 
pracujących od poniedziałku do piątku w godz. 8.15-17.15, tj. 
a) w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych: 
 ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 
 ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 
 ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 
b) w zakresie rezerwacji i sprzedaży biletów na inne środki transportu naziemnego: 
 ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 

 w sytuacjach awaryjnych (niemożliwych do przewidzenia), wymagających pilnego 
kontaktu w godzinach pozasłużbowych lub w dni wolne od pracy, osobą do realizacji 
Zamówienia będzie ……………………………………, tel. …………………………………. e-mail: 
………………………………………….. 

4. Osobami upoważnionymi do składania Zamówień w zakresie biletów lotniczych oraz biletów 
na transport naziemny ze strony Zamawiającego są: 
- ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 
- ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 
- ……………………………… tel. …………………………………. e-mail:…………………………….. 

5. Wykonawca, przesyłając potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, zobowiązuje się wykonać 
na rzecz Zamawiającego usługę, o której mowa w § 1 ust. 1 Umowy, zgodnie z Zamówieniem. 
Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania Zamawiającego o kosztach i warunkach 
związanych z ewentualną rezygnacją z biletu już na etapie jego rezerwacji.  

6. Zamawiającemu przysługuje prawo rezygnacji z biletu zgodnie z regulaminem przewoźnika. 
7. Wykonawca dostarczy zamówione bilety Zamawiającemu drogą elektroniczną, niezwłocznie 

po wystawieniu biletu, jednak w terminie nie dłuższym niż do godziny ……………….. dnia 
następnego po złożeniu Zamówienia. 

8. Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o przekazywaniu informacji, Strony dopuszczają 
możliwość kontaktowania się za pomocą poczty elektronicznej z zastrzeżeniem, że każda ze 
Stron niezwłocznie skutecznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 

9. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązują się 
do wzajemnego informowania o ww. zmianach pisemnie lub drogą elektroniczną, z co najmniej 
7-dniowym wyprzedzeniem. 

10. Zmiana osób, o których mowa w ust. 3 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Warunkiem 
wyrażenia zgody przez Zamawiającego jest złożenie wniosku wraz z wyjaśnieniem przyczyn 
zmiany oraz wykazanie, że nowa proponowana osoba posiada odpowiednie doświadczenie w 
zakresie usług będących przedmiotem Umowy. Zamawiający w terminie 3 dni roboczych 
zaakceptuje wniosek lub go odrzuci. Procedura akceptacji może być wielokrotnie powtarzana. 

11. Zmiana osoby wskazanej w wykazie osób jest również możliwa na uzasadnione żądanie 
Zamawiającego, w przypadku nienależytego wykonywania przez daną osobę powierzonych 
zadań. 

12. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę ww. osób w przypadku choroby trwającej 
dłużej niż 7 dni, zaprzestania świadczenia pracy przez daną osobę na rzecz Wykonawcy lub 
innych zdarzeń losowych, bądź gdy zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek 
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innych przyczyn, niezależnych od Wykonawcy, z zastosowaniem procedury akceptacji, o której 
mowa w ust. 10. 

§ 3. 

1. Za realizację danego Zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie wyliczane według zasady, że 
wynagrodzenie za zrealizowane Zamówienie równe jest cenie całkowitej biletu, powiększonej 
o opłatę transakcyjną dla Wykonawcy, gdzie cena całkowita (cena jednostkowa brutto) biletu 
to kwota płacona przewoźnikowi przez Wykonawcę i obejmująca cenę taryfową przewoźnika, 
podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia z tytułu wykonania 
Zamówienia w postaci opłaty transakcyjnej/agencyjnej lub prowizji za sprzedaż biletu 
lotniczego w  łącznej wysokości: 
a) …………………. zł brutto w połączeniach krajowych; 
b) …………………. zł brutto w połączeniach zagranicznych; 

3. Wynagrodzenie za wykonanie usług, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy oraz ust. 3 
regulowane będzie w terminie ……………. dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. 

4. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
5. Wszystkie należności Wykonawcy zostaną uregulowane przelewem z konta Zamawiającego nr 

…………………………………………………………….. na konto Wykonawcy nr 
……………………………………………………………….. Ewentualna zmiana numerów rachunków 
bankowych Stron nie stanowi zmiany Umowy. Strony zobowiązane są powiadamiać się o takich 
zmianach pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem, niezwłocznie (maksymalnie 7 dni) od daty 
zmiany. 

§ 4. 

1. Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy nie przekroczy kwoty 
85 000,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), przeznaczonej na realizację 
przedmiotu Umowy. Kwota ta jest wielkością szacunkową, zależną od okoliczności, których 
Zamawiający ściśle przewidzieć nie jest w stanie. 

2. Strony zgodnie postanawiają, że ostateczne łączne wynagrodzenie Wykonawcy może być 
niższe od ww. kwoty i będzie stanowić równowartość faktycznie zamówionych i wykonanych 
usług. 

3. Wykonawcy nie przysługują wobec Zamawiającego żadne roszczenia w przypadku, gdyby 
łączna wartość zamówionych przez Zamawiającego usług w okresie obowiązywania Umowy 
nie wyczerpała kwoty, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

§ 5. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy w terminie 
ustalonym w Zamówieniu lub realizacji przedmiotu Umowy w terminie uniemożliwiającym 
wykorzystanie biletów, Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych 
kosztów. Zamawiający ma prawo żądania zapłaty kary umownej w wysokości 100% ceny 
danego Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

2. W razie niewykonania przedmiotu Umowy w terminie ustalonym w Zamówieniu, ale 
umożliwiającym wykorzystanie biletów według oceny Zamawiającego, Zamawiający jest 
uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% ceny danego Zamówienia, o 
którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy. 

3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn leżących po 
stronie Wykonawcy lub jej wypowiedzenia w trybie § 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zapłaci karę 
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umowną w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 
Umowy. 

4. Za każdorazowy przypadek naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do zachowania w 
poufności Informacji Poufnych, Zamawiający jest uprawniony do żądania kary umownej w 
wysokości 5 000 zł. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności, Wykonawca ma prawo 
obciążyć Zamawiającego odsetkami w ustawowej wysokości. 

6. Jeżeli zastrzeżone kary nie pokryją szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego 
wykonania Umowy, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości poniesionej szkody. 

7. Kary umowne mogą zostać potrącone z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 
8. Kary umowne są niezależne od siebie i należą się w pełnej wysokości, nawet w przypadku, gdy 

w wyniku jednego zdarzenia, naliczana jest więcej niż jedna kara. 

§ 6. 
Umowa niniejsza została zawarta na czas oznaczony od dnia jej podpisania przez okres 12 miesięcy lub 
do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację przedmiotu Umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 
Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 
 

§ 7. 

1. Zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem 
nieważności. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej Umowy w zakresie: 
1) wynikającym ze zmiany przepisów prawa, które będą miały wpływ na realizację Umowy; 
2) wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług; w tym przypadku wynagrodzenie netto nie 
zmienni się, a zmianie ulegnie kwota brutto, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych, 
- gdy ww. zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę. W przypadkach wskazanych powyżej, zmianie ulegnie wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy odpowiednio do zaistniałych zmian. 

3. W celu zawarcia aneksu dotyczącego zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych 
w ust. 2 pkt 3), Wykonawca winien złożyć wniosek w formie pisemnej oraz dostarczyć wraz 
z wnioskiem wszelkie dokumenty i informacje uzasadniające żądanie zmiany Umowy, 
stosownie do okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany. Obowiązek wykazania 
wpływu zmian, o których mowa w ust. 2, na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy, należy 
do Wykonawcy. 

4. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 3, może wystąpić również Zamawiający. 

§ 8. 

1. Odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
nie zwalnia Wykonawcy od zapłaty kar umownych i odszkodowania na zasadach ogólnych. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
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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 do 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu wykonanej już części Umowy. 

3. Zamawiający jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy w trybie natychmiastowym, 
bez zachowania okresu wypowiedzenia, w następujących przypadkach: 
1) Wykonawca co najmniej trzykrotnie przekroczył termin wykonania obowiązku przekazania 

wariantów połączeń, o którym mowa w § 1 ust. 2 Umowy; 
2) Wykonawca co najmniej trzykrotnie przekroczył termin dostarczenia biletu, o którym mowa 

w § 2 ust. 7 Umowy; 
3) w przypadku stwierdzenia większej niż 5% różnicy w cenie biletu oferowanego 

przez Wykonawcę w stosunku do ceny biletu dostępnego u co najmniej trzech innych 
operatorów lub w sprzedaży bezpośredniej u przewoźnika; 

4) w przypadku, gdy co najmniej dwukrotnie w danym miesiącu kalendarzowym doszło 
do niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
leżących po jego stronie; przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie się w szczególności 
wykonanie usługi z opóźnieniem bądź z brakami ilościowymi; 

5) jeżeli Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami, 
nienależycie lub w realizowanych pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia 
sposobu wykonania umowy lub nie usunie stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień 
mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie określonym w tym wezwaniu; 

6) gdy Wykonawca wykonuje Umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową, 
w szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem Umowy innym podmiotom 
lub osobom niż wskazane w Ofercie lub jeżeli Wykonawca rozszerza zakres 
podwykonawstwa poza wskazany w Ofercie Wykonawcy lub bez pisemnej zgody 
Zamawiającego realizuje zamówienie wykorzystując firmy innych podwykonawców 
niż określone w Ofercie i nie zmienia sposobu realizacji Umowy, mimo wezwania przez 
Zamawiającego do usunięcia uchybień w terminie określonym w wezwaniu - w terminie do 
30 dni od dnia, kiedy Zamawiający powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających 
odstąpienie od Umowy z tych przyczyn. 

4. Wypowiedzenie lub odstąpienie od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 9. 
 
1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu 

niezbędnym do wykonania przedmiotu niniejszej Umowy oraz zakresie czynności 
wykonywanych na danych osobowych niezbędnych do osiągnięcia przedmiotowego celu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o ochronie danych osobowych. 

3. W przypadku ujawnienia lub utraty danych osobowych, Wykonawca zobowiązuje się do 
bezzwłocznego pisemnego poinformowania Zamawiającego o tym fakcie, w szczególności 
wskazując okoliczności zdarzenia. 

4. Wykonawca dopuści do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osoby posiadające 
stosowne imienne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. W tym celu 
Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania i odwoływania imiennych upoważnień 
do przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji. 

5. Jeżeli Wykonawca realizując umowę zleci podwykonawcom prace związane z przetwarzaniem 
danych osobowych, odpowiednio powierzy im, za zgodą Zamawiającego, w drodze Umowy 
zawartej na piśmie przetwarzanie tych danych na warunkach zgodnych z niniejszą umową. W 
przypadku zlecenia prac podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za szkody, jakie powstaną 
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wobec Zamawiającego lub osób trzecich na skutek przetwarzania przez podwykonawców 
danych osobowych niezgodnego z niniejszą umową lub przepisami prawa powszechnie 
obowiązującego. 

6. Realizacja Umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych odbywać się będzie w 
ramach wynagrodzenia przewidzianego za wykonanie Umowy, a Wykonawca nie jest 
uprawniony do żądania od Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. 

 
§ 10. 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.). 
2. Strony dołożą wszelkich starań, by ewentualne spory rozstrzygnąć polubownie. W przypadku, 

gdy nie dojdą do porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 


