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                                                                                                                                            Załącznik nr 2 
         

UMOWA 
Świadczenia usług agenta do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników  

Polskiego Związku Judo w latach 2017 – 2018. 
 
zawarta w dniu …………………………….. w Warszawie pomiędzy 
 
Polskim Związkiem Judo z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 83 lok. 15, 02-001 

Warszawa, zarejestrowanym w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i 

zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru 

Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy KRS pod nr 0000117383, zwanym dalej „ Zamawiającym”, w imieniu którego 

działają: 

1. Prezes Zarządu -  Jacek Zawadka 

2. Wiceprezes       – Cezary Borzęcki 

a 

Firmą …………………………………………., z siedzibą w ………………………, 

zarejestrowaną w………………………………………………………………………, zwaną 

w treści umowy „Wykonawcą”, w imieniu której działają: 
1. ……………………………………………….. 
2. ……………………………………………….. 
 
O następującej treści:  
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest obsługa podróży zawodników i pracowników Polskiego Związku Judo 

realizowana przez Wykonawcę zgodnie z ofertą z dnia …………………………… r. złożoną w 
postepowaniu przetargowym.  

2. W zakres usług realizowanych przez Wykonawcę wchodzą czynności zlecone przez 
Zamawiającego w związku z obsługą podróży zagranicznych – wyszukanie optymalnych połączeń,  
rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych.  

3. Na podstawie przesyłanych przez Zamawiającego zamówień na poszczególne wyjazdy, 
Wykonawca przygotuje ostateczne oferty cenowe wyrażone w PLN. 

 
§2 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do rezerwacji i sprzedaży na rzecz 
Zamawiającego biletów zgodnie ze złożonym zamówieniem i preferencjami Zamawiającego z 
uwzględnieniem  najkorzystniejszych połączeń, według najtańszych taryf dostępnych na rynku w 
momencie dokonywania rezerwacji (łącznie z taryfami negocjowalnymi, oraz promocjami 
obowiązującymi w podanym terminie przelotu).  

2. Wykonawca zobowiązuje się przy każdym zamówieniu na poszczególne wyjazdy do 
przedstawienia Zamawiającemu ofert w co najmniej dwóch liniach lotniczych oferujących 
najkorzystniejsze połączenie do danego portu lotniczego.  

3. Wykonawca każdorazowo będzie informować o warunkach zastosowanej taryfy (możliwości 
zmiany trasy, warunkach i cenach zmiany nazwisk pasażerów oraz dokonania zwrotu 
zakupionych  u niego biletów w tym w szczególności terminów do dokonania takich zmian przez 
Zamawiającego). Przez zwrot biletów Zamawiający rozumie zwrot kosztów/ceny biletu.  
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Po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru konkretnego wariantu Wykonawca nie będzie 
zmieniał przedstawianych Zamawiającemu warunków.  

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z zakupu biletów u Wykonawcy jeżeli poweźmie 
wiadomość o innych dostępnych na rynku ofertach korzystniejszych cenowo, których nie 
przedstawił wykonawca, jak również w sytuacji niezastosowania się Wykonawcy do warunków 
określonych w ust.1 i 2.  

                                                                                §3 
 Realizacja przez Wykonawcę ewentualnych innych usług związanych z obsługą podróży 
zagranicznych (np. usług rezerwacji miejsc hotelowych, środków transportu, pośrednictwa wizowego 
etc.) będzie każdorazowo przedmiotem odrębnych zamówień składanych przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega, że w/w usługi może realizować samodzielnie lub zlecając je dowolnie 
wybranym podmiotom.    

§4 
Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczania zakupionych biletów lotniczych pod 
wskazany przez Związek adres na terenie Warszawy i odpłatnego do innych miejsc na  terenie Polski 
w ustalonym przez strony terminie.  

§5 
Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zwrotu kosztów wynikających z anulacji zakupionych 
biletów lotniczych zgodnie z warunkami zastosowanej taryfy lotniczej, pod warunkiem dokonania 
anulacji zarezerwowanych miejsc przed datą wylotu. 

 
§6 

1.  Zamawiający zobowiązuje się do składania zamówień na bilety faksem lub za pośrednictwem  
 e-mail, o ile to możliwe z maksymalnym wyprzedzeniem przed mającą się odbyć podróżą.  
2.  Zamówienie będzie określało datę wylotu i powrotu, miejsce rozpoczęcia podróży, miejsce  
docelowe podróży oraz zakończenia podróży, liczbę biletów oraz pełne imiona i nazwiska osób, dla 
których mają być wystawione dokumenty przewozowe, wszelkie niezbędne dane dot. ewentualnego 
transportu sprzętu sportowego lub innego bagażu.  

 
§7 

1.  Za niewykonanie postanowień niniejszej umowy lub nienależyte ich wykonanie  Wykonawca 
ponosi następujące kary umowne: 

a)  w przypadku nie wystawienia i nie dostarczenia biletów w terminie ustalonym przez 
Zamawiającego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości nie 
dostarczonego biletu, liczonej za każdy dzień opóźnienia, 

b)  dostarczenie biletu niezgodnego z zaplanowaną przez Zamawiającego trasą i datą            
podróży będzie skutkowało wyznaczeniem kary umownej w wysokości 2 % wartości 
nieprawidłowo wystawionego biletu,  

c) w przypadku niemożności odbycia podróży z winy Wykonawcy ponosi on kary umowne w 
wysokości poniesionych przez Zamawiającego kosztów realizacji  podróży w tym zakupu 
biletów i rezerwacji miejsc hotelowych. 

d) w przypadku niezastosowania się przez Wykonawcę do postanowień  § 2 ust. 3 umowy, w 
szczególności  Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości kosztów poniesionych przez 
Zamawiającego w związku ze zmianą przez Wykonawcę  przedstawionych warunków.   

2. Zamawiającemu, niezależnie od kar umownych, z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
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§ 8 
1. Cena za sprzedaż biletu w wys. PLN …….   jest stałą opłatą wyrażoną w PLN pobieraną przez 
       Wykonawcę tylko za sprzedaż biletu i obejmuje wszelkie czynności związane ze sprzedażą  
       określone w szczególności w warunkach przetargu (SIWZ) 
2.  Na dokumentach wystawionych przez Wykonawcę powinna być uwidoczniona specyfikacja  
        wszelkich kosztów w tym cena jednostkowa biletu (w tym również opłata lotniskowa) , cena 
        jego wystawienia. 
3.  Należności z tytułu wykonania umowy będą płatne na podstawie faktur wykonawcy przelewem 
        na rachunek bankowy wykonawcy nr  ....................................................... w  terminie do 21 dni  
        od dnia doręczenia faktury i potwierdzenia bez zastrzeżeń wykonania zamówienia.  
        Przyjmuje się, że dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
 

§ 9 
Umowa zostaje zawarta na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r.  

 
§ 10 

Wypowiedzenie niniejszej umowy może nastąpić przez każdą ze stron w formie pisemnej z 
zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem rozwiązującym umowę na 
koniec miesiąca kalendarzowego. 

§ 11 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 12 
Ewentualne spory wynikające z realizacji postanowień niniejszej umowy będą przez Sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

§ 13 
 
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.  
 
 
Wykonawca        Zamawiający 
 
..........................................................                                                               …………………………………………… 
 

 


