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WZÓR UMOWY 
Zawarta we Wrocławiu w dniu  ...............2019 r.,  w wyniku przeprowadzonego 
postępowania w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 i następne ustawy z dnia 
29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą 
Pzp, pomiędzy: 
Akademią Muzyczną  im. Karola Lipi ńskiego  we Wrocławiu pl. Jana Pawła II nr 2, 
NIP: 8971546349,                          REGON:  0000275748                   
reprezentowaną przez:  

− mgr inż. Danutę Koprowską - Pasiekę - Kanclerz, 
  zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,  
a: 
firmą  .........................................  z siedzibą we ....................... zwaną dalej Wykonawcą, 
reprezentowaną przez: 

− .................................................................................. 
− ................................................................................... 

NIP  .................................,                                         REGON  ..................................  
 
o następującej treści: 
 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i  dostawy biletów 

lotniczych dla potrzeb Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
2. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zakup 200 sztuk 

biletów lotniczych. 
3. Liczba biletów lotniczych zakupionych w ramach zawartej umowy jest 

szacunkowa i może ulec zmianie, a Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu 
żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 

4. Pod nazwą jeden bilet lotniczy należy rozumieć łącznie wszystkie bilety 
niezbędne do pokonania trasy „tam i z powrotem,” z zastrzeżeniem możliwości 
zakupu biletów „w jedną stronę”. 

5. W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 
realizacji usługi zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym 
załącznik nr 1 do umowy. 

6. Wykonawca zapewni bilety najtańsze na danej trasie, przy uwzględnieniu 
warunków podróży określanych przez Zamawiającego, przy bezkolizyjnej 
realizacji połączeń wieloetapowych i najkrótszych połączeniach na danej trasie. 
W tym celu Wykonawca dokona optymalnego wyboru przewoźnika oraz trasy 
pod względem ceny i czasu trwania podróży, z zastrzeżeniem, że Zamawiającemu 
służyć będzie każdorazowo prawo do akceptacji lub odmowy akceptacji wybranej 
trasy i przewoźnika.  
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§ 2 
1. Zamawiający zgłasza Wykonawcy telefonicznie, faxem lub drogą elektroniczną potrzebę 

rezerwacji biletu, określając dane osoby podróżującej, termin i trasę podróży, klasę 
biletu, ilość biletów, środek transportu, datę dostarczenia biletu oraz inne istotne 
informacje potrzebne dla realizacji zamówienia.  

2. Rezerwacja i sprzedaż biletów, wg potrzeb Zamawiającego, odbywać się będzie na 
trasach bezpośrednich, z zastrzeżeniem, że w przypadku braku takich możliwości, przy 
najkrótszym czasie oczekiwania na połączeniach pośrednich.  

3. Wykonawca zaproponuje warianty najkorzystniejszych połączeń (przynajmniej 2)  
w danym terminie z zachowaniem wymaganego standardu podróży ustalonego  
w zamówieniu i podaniem kosztu podróży oraz terminu zakupu biletu. Informacja  
o proponowanych terminach i warunkach podróży zostanie przesłana Zamawiającemu za 
pośrednictwem poczty email w ciągu ……… godzin od zgłoszenia przez Zamawiającego 
potrzeby zakupu biletów.  

4. Strony zgodnie ustalają, że ewentualna zmiana rezerwacji nie powoduje ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. 

5. Po wyborze przez Zamawiającego połączenia, Wykonawca w terminie do ……………. 
wystawi i bezpłatnie dostarczy dokumenty podróży (bilety lotnicze) na wskazany adres 
mailowy Zamawiającego oraz faktury na adres mailowy osoby wskazanej do obsługi 
umowy ze strony Zamawiającego;  

6. Strony ustalają, że Zamawiający, na własne życzenie, może odebrać bilet osobiście od 
Wykonawcy. Strony ustalają, że bilet zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego 
lub w inne miejsce przez niego wskazane na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

7. Wykonawca, w razie takiej potrzeby, dokona zmiany nazwiska osoby dla której 
Zamawiający dokonuje zakupu biletu, dokona zmiany terminu wyjazdu lub przyjmie 
rezygnację z podróży, jeżeli takie przypadki zostaną zgłoszone Wykonawcy nie później 
niż 48 godzin przed planowaną podróżą. Jeżeli te zmiany wiązać się będą  
z koniecznością rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający wyrówna udokumentowana 
różnicę w cenie, z zastrzeżeniem jednakże uprzedniej akceptacji dodatkowego kosztu. 
Poza tą różnicą w cenie, Zamawiający nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wobec 
Wykonawcy.  

8. Wykonawca będzie sporządzał i dostarczał Zamawiającemu comiesięczne raporty  
w formie zestawień faktur za zakupione bilety z podaniem składników cenotwórczych.  

 
§ 3 

Termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy do dnia …………..r. lub do 
wyczerpania kwoty określonej w § 5 ust. 1, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi 
wcześniej.  
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§ 4 
1. Wykonawca w ciągu 48 godzin od akceptacji propozycji połączenia przez Zamawiającego, 

wystawi i dostarczy drogą elektroniczną na adres umowy kancelaria.ogólna@amkl.edu.pl  
fakturę VAT.  Faktura musi zawierać:  
1) trasę podróży;  
2) cenę biletu wg taryfy przewoźnika;  
3) opłatę transakcyjną;  
4) nazwisko pasażera. dodatkowo Wykonawca umieści na fakturze symbol i numer 

niniejszej umowy.  
Faktura która nie będzie zawierała w/w elementów, względnie zostanie wystawiona 
nieprawidłowo (tj. zawierać będzie błędy o charakterze merytorycznym, księgowym) 
zostanie odesłana do Wykonawcy w celu jej poprawienia. Do czasy wystawienia 
prawidłowej faktury VAT Zamawiający nie będzie pozostawał w opóźnieniu z zapłatą 
należności.  

2. Strony postanawiają, że w cenę sprzedaży biletu/biletów lotniczych dostarczanych  
w ramach realizowanego zamówienia, będą wliczone wszelkie dodatkowe koszty związane  
z dokonaniem rezerwacji, wydruku biletów, opłat lotniskowych i opłat za bagaż w ramach 
standardowej usługi oferowanej przez danego przewoźnika, oraz inne, które mogą 
wystąpić na danym lotnisku czy u danego przewoźnika, a nadto wynagrodzenie 
Wykonawcy (tj. opłata transakcyjna w rozumieniu SIWZ) związane z wykonywaniem 
niniejszej umowy.  

3. Należność będzie uiszczana przez Zamawiającego za faktycznie dostarczone bilety  
(zgodne z zamówieniem), w terminie do 21 dni od dnia doręczonej do Zamawiającego, 
prawidłowo wystawionej faktury VAT,  

4. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.  
5. Jako podstawa rozliczenia przyjęta zostanie opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę 

w formularzu cenowym. Ceny biletów według taryf przewoźników.  
6. Wykonawca gwarantuje przez cały okres trwania umowy utrzymanie stałości opłaty 

transakcyjnej, określonej  w formularzu oferty.  
 

§ 5 
1. Strony uzgadniają, iż maksymalnie nominalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej 

umowy nie przekroczy kwoty brutto …………………...…………………. zł słownie 
brutto : ………………………………………………………………………………………  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zależeć będzie od faktycznie zakupionych biletów w okresie 
obowiązywania umowy.  

3. Opłata transakcyjna za każdy wydany Zamawiającemu bilet lotniczy jest stałej wysokości  
i wynosi: ……………… zł (brutto), tj. netto: ………….. (zł).  
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§ 6 
1. W przypadku dostarczenia biletu/biletów lotniczych niezgodnie ze złożonym 

zamówieniem (błędy w danych osoby podróżującej, niezgodność w zakresie trasy, daty, 
klasy podróży czy innych w stosunku do złożonego zamówienia), Zamawiający jest 
uprawniony do odmowy przyjęcia biletu/biletów do czasu ponownego ich dostarczenia 
zgodnie ze złożonym zamówieniem.  

2. Wszelkie koszty związane ze zmianą rezerwacji i danych zawartych w biletach z przyczyn 
wskazanych w ust. 1. ponosi Wykonawca.  

3. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania do dostarczenia biletów  
w terminie umożliwiającym odbycie lotu w dacie wskazanej w zamówieniu, Zamawiający 
będzie uprawniony do zakupu biletów na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności 
uzyskiwania upoważnienia sądu w tym zakresie.  

4. W przypadku gdy Zamawiający zgłosi reklamację co do sposobu wykonania umowy, to 
Wykonawca zobowiązany będzie do jej rozpatrzenia w ciągu 3 dni roboczych. 
Nierozpatrzenie reklamacji w terminie oznacza uznanie zasadności roszczeń 
Zamawiającego w całości.  
 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku rozwiązania  umowy lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w 
wysokości 10 % wartości kwoty brutto, ustalonej w § 5 ust.1.  

2. W razie niedostarczenia Zamawiającemu biletu lub biletów lotniczych zgodnie  
z zamówieniem Zamawiającego, względnie dostarczenia biletu lotniczego niegodnego  
z zamówieniem Zamawiającego, Zamawiający uprawniony będzie do naliczenia 
Wykonawcy kary umownej w wysokości 30 % wartości brutto biletu / biletów lotniczych 
niedostarczonych / wystawionych niezgodnie z zamówieniem Zamawiającego.  

3. Zamawiający może potrącić należną mu kwotę kar umownych z bieżących należności 
wobec Wykonawcy.  

4. W razie nie uregulowania przez Zamawiającego płatności w terminie, Wykonawca ma 
prawo żądać zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej, po wcześniejszym, 
pisemnym wezwaniu do zapłaty.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przekraczającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 8 

1. Strony ustanawiają przedstawicieli do wzajemnego kontaktowania się i koordynowania 
działań objętych umową:  

1) po stronie Zamawiającego: ........................................ nr tel. .........................  
2) po stronie Wykonawcy: ..................................... ……nr tel. .........................  

2. Korespondencja pomiędzy Stronami realizowana będzie drogą elektroniczną, telefoniczną 
lub za pomocą faksu, przez upoważnionych przedstawicieli.  
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3. W przypadku zmiany osoby, numeru telefonu lub faksu, każda ze Stron zobowiązuje się do 
natychmiastowego powiadomienia.  

 
§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub w części w razie 
zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w tym 
wypadku odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o powyższych okolicznościach.  

2. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy::  
1) 1) w przypadku, gdy dojdzie do trzykrotnego niewykonania lub nieprawidłowego 

wykonania umowy (a w tym w szczególności w przypadku gdy: Wykonawca nie 
przedstawia propozycji połączeń i ich cen, dokonuje rezerwacji lub sprzedaży biletów 
niezgodnie z zamówieniem Zamawiającego, nie dostarcza biletu w terminie, nie 
przedstawia optymalnej propozycji połączeń), otwarcia likwidacji Wykonawcy, jeżeli 
Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie 5 dni od pierwszego zlecenia, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.  

3. Zamawiającemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 2-
miesięcznego okresu wypowiedzenia.  

4. Strony zgodnie ustalają, że w przypadku wypowiedzenia umowy rozwiązania umowy lub 
odstąpienia od umowy, przez Zamawiającego Wykonawcy nie będą służyły żadne 
roszczenia odszkodowawcze, a w tym w szczególności roszczenia w zakresie utraconych 
korzyści.  

 
§ 10 

1. Postanowienia niniejszej umowy wiążą obie strony i żadna ze stron nie może powoływać 
się na warunki pozaumowne.  

2. Stosownie do treści art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:  
1) konieczności dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających  

z nowelizacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak 
możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, lub z uwagi na rażącą stratę 
grożącą jednej ze Stron;  

2) zmian redakcyjnych Umowy, lub zmian będących następstwem zmian danych Stron 
ujawnionych w rejestrach publicznych oraz zmian dotyczących wskazania 
przedstawicieli stron wyznaczonych do prowadzenia spraw  

3) zmiany terminu umowy w przypadku upływu terminu obowiązywania umowy  
i niewyczerpania wartości brutto przedmiotu umowy, dopuszcza się możliwość 
przedłużenia terminu obowiązywania umowy do czasu wyczerpania kwoty, o której 
mowa w § 5 ust. 1 umowy, 
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4) zmiany na podstawie art.144 ust.1 pkt.3) ustawy Pzp tj. zmiany umowy spowodowana 
jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł 
przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie,  

5) zmiany na podstawie art.144 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp tj. gdy łączna wartość zmian jest 
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 i jest 
mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  

6) zmiany wartości maksymalnego wynagrodzenia brutto umowy, w przypadku zmiany:  
a) stawki podatku od towarów i usług, 
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 

3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 
Wykonawcę, 

3. Wszelkie zmiany umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem 
nieważności.  
 

§ 11 
1. W oparciu o zapisy niniejszej umowy Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie 

danych osobowych w oparciu o przepis art. 28 RODO. 
2. Wykonawca oświadcza, że jego sytuacja prawna, wiedza i doświadczenie, a także 

możliwości organizacyjne, w tym zasoby personalne i sprzętowe, umożliwiają 
prawidłową i zgodną z prawem realizację postanowień niniejszej Umowy. 

3. W zakresie w którym nie dochodzi do powierzenia danych osobowych Zamawiający 
upoważnia osoby wskazane przez Wykonawcę do dostępu do danych i informacji 
w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów wynikających z niniejszej umowy. 

4. Zakres danych obejmuje m.in. dane osobowe przetwarzane przez Zamawiającego 
zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej tj. dane konieczne z perspektywy 
właściwego wykonania przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca będzie przetwarzał dane osobowe Zamawiającego wyłącznie w celu 
wykonania niniejszej umowy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie 
z niniejszą umową, przepisami o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami 
prawa powszechnie obowiązującego, chroniącymi prawa osób, których dane będą 
przez Wykonawcę przetwarzane. 

7. Wykonawca jest obowiązany do zapoznania z przepisami i zachowania w tajemnicy 
danych osobowych uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy wszystkich 
pracowników, którzy będą mieli dostęp do danych Zamawiającego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawa, w trakcie obowiązywania umowy, jak również po jej 
wygaśnięciu. 
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8. Wykonawca dopuści do przetwarzania powierzonych danych osobowych wyłącznie osoby 
posiadające upoważnienie. 

9. Wykonawca może powierzyć (podpowierzyć) przetwarzanie danych innym podmiotom 
z zastrzeżeniem, że zobowiąże te inne podmioty do przestrzegania identycznych 
warunków umownych jak w niniejszej umowie i uzyska zgodę Zamawiającego.  
Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego, który jest Administratorem danych 
lub Podmiotem Przetwarzającym, za  działania swoich podwykonawców jak za działania 
własne. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do nieprzekazywania danych osobowych powierzonych 
do przetwarzania do państw trzecich, poza UE bez uprzedniej pisemnej zgody 
Zamawiającego oraz spełnienia warunków wynikających z przepisów o ochronie danych 
osobowych. 

11. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie tj. w terminie do 24 godzin od ujawnienia 
zawiadomić Zamawiającego na adres e-mail: iod@amkl.edu.pl : 
1) wszelkich przypadkach naruszenia ochrony danych osobowych powierzonych 

na podstawie niniejszego umowy lub o ich niewłaściwym użyciu, 
2) wszelkich czynnościach z własnym udziałem w sprawach dotyczących ochrony 

danych osobowych (w szczególności powierzonych na podstawie niniejszej umowy), 
prowadzonych w szczególności przed Organem Nadzorczym, urzędami państwowymi, 
policją lub przed sądem. 

12. Natomiast w przypadku zgłoszenia przekazanego Administratorowi po upływie 24 godzin 
- dołącza obligatoryjne pisemne wyjaśnienie przyczyn opóźnienia. 

13. Wykonawca zobowiązuje się odpowiedzieć niezwłocznie i z dochowaniem należytej 
staranności na każde pytanie Zamawiającego dotyczące przetwarzania powierzonych 
mu na podstawie niniejszego umowy danych osobowych. 

14. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli zgodności 
przetwarzania powierzonych danych osobowych z niniejszą umową oraz przepisami o 
ochronie danych osobowych. Zamawiający zawiadomi o zamiarze przeprowadzenia 
kontroli co najmniej 3 dni przed rozpoczęciem czynności kontrolnych.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie powierzonych danych osobowych 
niezgodnie z niniejszą umową, a w szczególności za udostępnienie danych osobom 
nieupoważnionym.  

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Zamawiającego, w 
szczególności w przypadku wystąpienia przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami 
przez osoby, których bezpieczeństwo danych osobowych naruszono w wyniku realizacji 
niniejszego umowy z winy Wykonawcy. 

17. Po zakończeniu okresu trwania niniejszej umowy, Wykonawca niezwłocznie - 
lecz w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych, zobowiązuje się zwrócić 
Zamawiającemu lub usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu 
powierzone (w tym także dane zebrane i zmienione w toku przetwarzania) 
oraz zobowiązany jest usunąć wszelkie istniejące kopie tych danych, w tym notatki 
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dotyczące przedmiotu umowy (jeśli z przepisów nie wynika obowiązek przechowywanie 
danych osobowych). Strony ustalają, że usunięcie danych oznacza skuteczne usunięcie ich 
również z nośników elektronicznych pozostających w dyspozycji Wykonawcy, a jeśli nie 
da się zapewnić takiego usunięcia, które nie pozwoli na ponowne odtworzenie danych 
wówczas Wykonawca takie nośniki trwale uszkodzi i zniszczy. Obowiązek określony  
w zdaniu poprzednim dotyczy również kopii zapasowych sporządzonych w związku  
z realizacją niniejszej umowy powierzenia. 

18. Obowiązek określony w ust. 17 nie dotyczy informacji powszechnie znanych.   
 

§12 
1. Cesja wierzytelności wynikających z niniejszej umowy możliwa jest jedynie za pisemną 

zgodą Zamawiającego.  
2. W sprawach spornych wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy, a nierozwiązanych na 

drodze polubownej, rozstrzygać będą Sądy właściwe rzeczowo i miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego.  

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843)  
a w sprawach w niej nieuregulowanych przepisy Kodeksu Cywilnego. 

4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron.  
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