,, Bioinspired catalysis for sustainable, light-induced processes”
,,New organocatalytic strategies: towards drugs and bioactive compounds”
„Nowa generacja znaczników fluorescencyjnych do zastosowań w mikroskopii STED”
Załącznik Nr 4
Umowa nr ZP-2402-1/20
W dniu …….roku pomiędzy:
Instytutem Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul
Kasprzaka 44/52, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez
Dr Piotra Lipkowskiego – Z-cę Dyrektora ds. Ogólnych
a
.................................................................... z siedzibą w ....................................., zwanym dalej
„Wykonawcą ”, reprezentowanym przez:.......................................................................................
....................................................................
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z ustawą z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień (Dz. U., z 2019 r., poz. 1843),

w trybie przetargu

nieograniczonego, została zawarta Umowa następującej treści:
§ 1.
1. Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i
kolejowych związanych z realizacją krajowych i zagranicznych podróży służbowych dla
Zamawiającego zgodnie z taryfą lotniczą (w tym opłaty i podatki lotniskowe) lub kolejową
zgodnie ze Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do
umowy i ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik Nr 2 do umowy.
2. Wykonawca pobierze opłatę transakcyjną za wystawienie biletu:
a) lotniczego do krajów europejskich w wysokości..........................zł brutto,
słownie:………………………………………………………….
b) lotniczego do innych krajów w wysokości ……………..………zł brutto,
słownie:………………………………………………………….
c) lotniczego na terenie Polski w wysokości ……………….…….. zł brutto,

słownie: …………………………………………………………
d) kolejowego w wysokości …………………………….………… zł brutto,
słownie: …………………………………………………………
e) wysokość upustu od ceny biletu kolejowego na przewozy zagraniczne
przewoźnika………….%
f) czas odpowiedzi na zapytanie dotyczące propozycji rezerwacji biletu lotniczego
wynosi:………..
3. Cena biletu ustalona będzie każdorazowo na podstawie taryfy przewoźnika z uwzględnieniem
opłat transakcyjnych oraz upustu od ceny biletów kolejowych na przewozy zagraniczne,
wymienionych w pkt.2 – zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia …… Opłaty są stałe przez
okres trwania umowy.
4. Koszty dostarczenia biletów kolejowych do siedziby Zamawiającego będzie pokrywał
Wykonawca przez cały okres trwania umowy.
5. Niedopuszczalne

jest

doliczanie

przez

Wykonawcę

jakichkolwiek

innych

opłat

(manipulacyjnych itp.) poza opłatami transakcyjnymi wymienionymi w ofercie.
§2
1. Podstawą dokonania zakupu biletu jest złożenie przez Zamawiającego telefonicznie, faxem
lub e-mailem zamówienia określającego datę, godzinę oraz miejsce docelowe podróży.
2. Zamówienia mogą być składane przez osobę koordynującą/powołaną do koordynowania
kontaktów z Wykonawcą lub bezpośrednio przez pracowników Zamawiającego. Realizacja
przez Wykonawcę zamówienia złożonego przez pracownika/ów Zamawiającego może
nastąpić po powiadomieniu o ofercie biletu osoby koordynującej i nie zgłoszenia przez nią
sprzeciwu, co do zakupu oferowanego biletu.
3. Wykonawca nie może odmówić Zamawiającemu sprzedaży biletów, jeżeli są w jego
dyspozycji.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu różne warianty połączenia
z uwzględnieniem najkorzystniejszych cen i promocji, długości trasy oraz czasu podróży.
Wykonawca zobowiązany jest ponadto sprzedać bilet z uwzględnieniem promocji
obowiązujących w dniu wystawienia biletu jak również oferowanego upustu.
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5. W przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości zakupu biletu/ów po cenach
niższych niż oferowane przez Wykonawcę, Wykonawca sprzeda Zamawiającemu bilety po
tych korzystniejszych cenach lub Zamawiający będzie miał prawo zakupu biletu/ów bez
pośrednictwa Wykonawcy.
6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać bilety lotnicze i kolejowe pocztą elektroniczną bądź
do siedziby Zamawiającego w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 44/52, pokój 26 w budynku
administracyjnym, ewentualnie do innego miejsca uzgodnionego przez Strony.
7. Wykonawca w dniu poprzedzającym dostarczenie biletów, jest zobowiązany potwierdzić
telefonicznie, faksem lub e-mailem, że dostawa zostanie dokonana; chyba, że dostawa
ma nastąpić tego sama dnia co zamówienie.
8. Dostawa zostanie dokonana w godzinach pracy Zamawiającego (730 – 1530 w dni powszednie
za wyjątkiem sobót), chyba, że strony ustalą inne godziny, wyznaczone faksem lub e-mailem
przez Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się przy wyznaczaniu tego terminu
uwzględnić uzasadniony interes Wykonawcy.
9. Dostawa biletów nastąpi co najmniej na jeden dzień, a w razie nagłej potrzeby
Zamawiającego po porozumieniu stron, na sześć godzin przed planowanym rozpoczęciem
podróży. Przekroczenie tych terminów przez Wykonawcę będzie uważane za naruszenie
umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 umowy, z prawem Zamawiającego do odstąpienia
od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz żądania kary umownej.
10. Wykonawca zobowiązuje się poinformować Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin
wylotów i przylotów dotyczących zamówionych biletów.
§ 3.
1. Zapłata za dostarczone bilety odbywać się będzie na podstawie faktur , przelewem na konto
Wykonawcy

wskazanym w Umowie…………………………………………………w

terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego.
2. Za datę zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
3. Zwrot niewykorzystanego biletu przed terminem rozpoczęcia podróży następuje na zasadach
określonych przez przewoźnika, zgodnie z zastosowaną taryfą przy wystawianiu biletu.
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§ 4.
1. Zamawiający powołuje do koordynowania poszczególnych dostaw i bieżących kontaktów
z Wykonawcą mrg inż. Ninę Kubiak
tel. 22 343-23-26
e-mail: bilety@icho.edu.pl
2. Wykonawca

powołuje

do

nadzorowania

prawidłowego

wykonania

mowy.................................
§ 5.
1. Okres trwania umowy rozpoczyna się z dniem podpisania umowy i upływa 31 maja 2021
roku.
2. W przypadku naruszenia postanowień umowy przez Wykonawcę Zamawiający ma prawo
odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz do kary umownej w wysokości
poniesionej szkody.
§ 6.
1 Zapłata kar umownych nie wyłącza prawa do odszkodowania na zasadach ogólnych
za poniesioną szkodę.
2 Zgodnie z art. 361 k c odszkodowanie obejmuje wszelkie straty, które poniósł Zamawiający,
a

także

korzyści,

które

mógł

osiągnąć,

gdyby

a to w szczególności Wykonawca jest zobowiązany

mu

szkody

nie

wyrządzono,

do pokrycia wszelkich kosztów,

które Zamawiający poniósł, aby dotrzeć na czas do docelowego miejsca podróży,
który zgodnie z umową powinien dostarczyć Wykonawca.
§ 7.
Niedopuszczalne są pod rygorem nieważności istotne zmiany postanowień zawartej umowy oraz
wprowadzenie nowych postanowień do umowy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby
zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
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§ 8.
Poza wypadkami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić
od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy
nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
§ 9.
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 – tekst jednolity.)
oraz Kodeksu cywilnego.
§ 10.
Ewentualne spory z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego
§ 11.
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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Wykaz załączników:
1.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. Nr 1
2. Oferta Wykonawcy

- zał. Nr 2
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