
Gdańsk, dnia 03.10.2013r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 6/2013; 
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług w zakresie rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletów 
lotniczych; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony; 
Zamawiający:  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk); 
 
Zamawiający informuje, że w trybie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zmienia treść zapisów Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia. 
Wprowadzone zmiany zaznaczono na czerwono.  
Tekst, który został usunięty z SIWZ został zaznaczony na czerwono i przekreślony.  
 
 
Punkt III.1 SIWZ po zmianie: 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Zamawiającego w zakresie rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletów 
lotniczych dla członków orkiestry Zamawiającego oraz dla instrumentów muzycznych (wiolonczele) na trasie Gdańsk – Szanghaj – Gdańsk w 
liczbie: 
 
a) 55 szt. biletów dla osób dorosłych; uczestnicy lotu będą przewozić następujące małe instrumenty muzyczne: 
- trąbki: 2 szt., 
- waltornie: 4 szt., 
- puzony: 3 szt., 
- flety: 3 szt., 
- klarnety: 2 szt., 
- oboje: 2 szt., 
- fagoty: 2 szt.,  
- skrzypce: 16 szt., 
- altówki: 5 szt., 
- zestaw drobnych instrumentów perkusyjnych: 2 zestawy; 
Instrumenty te muszą być przewiezione w kabinie pasażerskiej jako dodatkowy bagaż podręczny.  
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów; 
 
b) 5 szt. biletów dla instrumentów muzycznych (wiolonczele); bilety stanowią opłatę za przewóz instrumentów na pokładzie samolotu na 
osobnych miejscach w kabinie pasażerskiej; miejsca na instrumenty mają być obok miejsc dla osób, które będą przewozić instrumenty. 
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów. 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
a) usługa świadczona w ramach przedmiotu zamówienia ma odpowiadać standardom Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego 
(IATA),  
 
b) trasa przelotu ma być dobrana w taki sposób aby była optymalna (zgodnie z niżej podanymi wymogami Zamawiającego) pod względem:  
- połączenia,  
- czasu trwania przelotu, 
- standardu przelotu,  
- ceny biletu (najniższa cena na danej trasie i w danym dniu wedle najniższych dostępnych taryf publikowanych z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych promocji i taryf specjalnych); 
 
c) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Gdańska do Szanghaju mają być na miejsca w tym samym samolocie (z uwzględnieniem 
ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 biletów dla osób dorosłych), mają być 
zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny, tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w punkcie III.1.a SIWZ, przewożone w kabinie pasażerskiej. 



 
d) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Szanghaju do Gdańska mają być na miejsca w tym samym samolocie (z uwzględnieniem 
ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 biletów dla osób dorosłych), mają być 
zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w punkcie III.1.a SIWZ, przewożone w kabinie pasażerskiej;  
 
e) klasa przelotu, na którą mają być bilety: minimum ekonomiczna (w obu kierunkach); 
 
f) trasa z Gdańsk do Szanghaju: Zamawiający wymaga aby przylot do Szanghaju (lądowanie w Szanghaju) nastąpił dnia 18 grudnia 2013r. 
najpóźniej do godz. 18:00 czasu lokalnego; 
 
g) trasa z Szanghaju do Gdańska: Zamawiający wymaga aby wylotu z Szanghaju nastąpił dnia 6 stycznia 2014r. najpóźniej do godz.23:00  do 
godz. 24:00 czasu lokalnego; 
 
h) optymalne połączenie na trasie Gdańsk – Szanghaj może zawierać maksymalnie dwie przesiadki;  optymalne połączenie na trasie Szanghaj – 
Gdańsk może zawierać maksymalnie dwie przesiadki; 
 
i) czas od odlotu samolotu w Gdańsku do lądowania w Szanghaju na trasie Gdańsk – Szanghaj: maksymalnie 30 godzin (w tym również czas 
oczekiwania na ewentualne przesiadki);    
 
j) czas od odlotu samolotu w Szanghaju do lądowania w Gdańsku na trasie Szanghaj - Gdańsk: maksymalnie 30 godzin (w tym również czas 
oczekiwania na ewentualne przesiadki);  
 
Punkt IV.1 SIWZ po zmianie: 
Terminy: 
- trasa z Gdańsk do Szanghaju: Zamawiający wymaga aby przylot do Szanghaju nastąpił dnia 18 grudnia 2013r. najpóźniej do  godz. 18:00 
czasu lokalnego; 
- trasa z Szanghaju do Gdańska: Zamawiający wymaga aby wylotu z Szanghaju nastąpił dnia 6 stycznia 2014r. najpóźniej do godz.23:00  do 
godz. 24:00 czasu lokalnego; 
 
 
§ 2 ust.1 wzoru umowy po zmianie: 
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Zamawiającego w zakresie rezerwacji, sprzedaży, wystawienia i dostarczenia biletów 
lotniczych dla członków orkiestry Zamawiającego oraz dla instrumentów muzycznych (wiolonczele) na trasie Gdańsk – Szanghaj – Gdańsk w 
liczbie: 
 
a) 55 szt. biletów dla osób dorosłych; uczestnicy lotu będą przewozić następujące małe instrumenty muzyczne: 
- trąbki: 2 szt., 
- waltornie: 4 szt., 
- puzony: 3 szt., 
- flety: 3 szt., 
- klarnety: 2 szt., 
- oboje: 2 szt., 
- fagoty: 2 szt.,  
- skrzypce: 16 szt., 
- altówki: 5 szt., 
- zestaw drobnych instrumentów perkusyjnych: 2 zestawy; 
Instrumenty te muszą być przewiezione w kabinie pasażerskiej jako dodatkowy bagaż podręczny.  
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów; 
 
b) 5 szt. biletów dla instrumentów muzycznych (wiolonczele); bilety stanowią opłatę za przewóz instrumentów na pokładzie samolotu na 
osobnych miejscach w kabinie pasażerskiej; miejsca na instrumenty mają być obok miejsc dla osób, które będą przewozić instrumenty. 
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów. 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
a) usługa świadczona w ramach przedmiotu zamówienia ma odpowiadać standardom Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego 
(IATA),  
 
b) trasa przelotu ma być dobrana w taki sposób aby była optymalna (zgodnie z niżej podanymi wymogami Zamawiającego) pod względem:  
- połączenia,  
- czasu trwania przelotu, 
- standardu przelotu,  
- ceny biletu (najniższa cena na danej trasie i w danym dniu wedle najniższych dostępnych taryf publikowanych z wykorzystaniem wszystkich 
dostępnych promocji i taryf specjalnych); 
 
c) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Gdańska do Szanghaju mają być na miejsca w tym samym samolocie (z uwzględnieniem 



ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 biletów dla osób dorosłych), mają być 
zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny, tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w ust.1a niniejszego paragrafu, przewożone w kabinie 
pasażerskiej. 
 
d) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Szanghaju do Gdańska mają być na miejsca w tym samym samolocie (z uwzględnieniem 
ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 biletów dla osób dorosłych), mają być 
zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w ust.1a niniejszego paragrafu, przewożone w kabinie 
pasażerskiej;  
 
e) klasa przelotu, na którą mają być bilety: minimum ekonomiczna (w obu kierunkach); 
 
f) trasa z Gdańsk do Szanghaju: Zamawiający wymaga aby przylot do Szanghaju (lądowanie w Szanghaju) nastąpił dnia 18 grudnia 2013r. 
najpóźniej do  godz. 18:00 czasu lokalnego; 
 
g) trasa z Szanghaju do Gdańska: Zamawiający wymaga aby wylotu z Szanghaju nastąpił dnia 6 stycznia 2014r. najpóźniej do godz.23:00  do 
godz. 24:00 czasu lokalnego; 
 
h) optymalne połączenie na trasie Gdańsk – Szanghaj może zawierać maksymalnie dwie przesiadki;  optymalne połączenie na trasie Szanghaj – 
Gdańsk może zawierać maksymalnie dwie przesiadki; 
 
i) czas od odlotu samolotu w Gdańsku do lądowania w Szanghaju na trasie Gdańsk – Szanghaj: maksymalnie 30 godzin (w tym również czas 
oczekiwania na ewentualne przesiadki);    
 
j) czas od odlotu samolotu w Szanghaju do lądowania w Gdańsku na trasie Szanghaj - Gdańsk: maksymalnie 30 godzin (w tym również czas 
oczekiwania na ewentualne przesiadki);  
 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik poniżej: 
- wzór umowy po zmianie  
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 5  
 

UMOWA  Nr  …/2013 
 
zawarta w  Gdańsku w dniu ............2013r. w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm) 
pomiędzy : 
Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), 
posiadającą  REGON 000275754, NIP 583-00-15-884,   
zwaną w dalszej części niniejszej umowy ZAMAWIAJĄCYM  
reprezentowaną przez: 
.......................................................... 
a  
podmiotem gospodarczym ........................................................................z siedzibą w ……………… 
zarejestrowanym w .................................................................................................................................................... 
posiadającym   
NIP........................................................    
REGON ................................................ 
zwanym w dalszej części niniejszej umowy WYKONAWCĄ 
reprezentowanym przez: 
................................................................................................................................................ 
 
o następującej treści: 

§ 1 
Podstawą zawarcia niniejszej umowy jest wybór najkorzystniejszej oferty wyłonionej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr 6/2013 zgodnie z ustawą z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 
§ 2 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dla Zamawiającego w zakresie rezerwacji, sprzedaży, 
wystawienia i dostarczenia biletów lotniczych dla członków orkiestry Zamawiającego oraz dla instrumentów 
muzycznych (wiolonczele) na trasie Gdańsk – Szanghaj – Gdańsk w liczbie: 
 
a) 55 szt. biletów dla osób dorosłych; uczestnicy lotu będą przewozić następujące małe instrumenty muzyczne: 
- trąbki: 2 szt., 
- waltornie: 4 szt., 
- puzony: 3 szt., 
- flety: 3 szt., 
- klarnety: 2 szt., 
- oboje: 2 szt., 
- fagoty: 2 szt.,  
- skrzypce: 16 szt., 
- altówki: 5 szt., 
- zestaw drobnych instrumentów perkusyjnych: 2 zestawy; 
Instrumenty te muszą być przewiezione w kabinie pasażerskiej jako dodatkowy bagaż podręczny.  
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów; 
 
b) 5 szt. biletów dla instrumentów muzycznych (wiolonczele); bilety stanowią opłatę za przewóz instrumentów na 
pokładzie samolotu na osobnych miejscach w kabinie pasażerskiej; miejsca na instrumenty mają być obok miejsc dla 
osób, które będą przewozić instrumenty. 
Zamawiający nie przewiduje zmniejszenia liczby biletów. 
 
2. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: 
 
a) usługa świadczona w ramach przedmiotu zamówienia ma odpowiadać standardom Międzynarodowego 



Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA),  
 
b) trasa przelotu ma być dobrana w taki sposób aby była optymalna (zgodnie z niżej podanymi wymogami 
Zamawiającego) pod względem:  
- połączenia,  
- czasu trwania przelotu, 
- standardu przelotu,  
- ceny biletu (najniższa cena na danej trasie i w danym dniu wedle najniższych dostępnych taryf publikowanych z 
wykorzystaniem wszystkich dostępnych promocji i taryf specjalnych); 
 
c) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Gdańska do Szanghaju mają być na miejsca w tym samym samolocie 
(z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 
biletów dla osób dorosłych), mają być zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny, tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w ust.1a niniejszego paragrafu, 
przewożone w kabinie pasażerskiej. 
 
d) wszystkie bilety (dla osób i wiolonczel) z Szanghaju do Gdańska mają być na miejsca w tym samym samolocie 
(z uwzględnieniem ewentualnych przesiadek w ramach jednego biletu); w samolocie tym, w cenie biletu (dotyczy 55 
biletów dla osób dorosłych), mają być zapewnione miejsca: 
- na bagaż główny tzw. rejestrowany (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika),  
- na bagaż podręczny (liczba kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej, 
- na dodatkowy (drugi) bagaż podręczny tj. instrumenty muzyczne wyszczególnione w ust.1a niniejszego paragrafu, 
przewożone w kabinie pasażerskiej;  
 
e) klasa przelotu, na którą mają być bilety: minimum ekonomiczna (w obu kierunkach); 
 
f) trasa z Gdańsk do Szanghaju: Zamawiający wymaga aby przylot do Szanghaju (lądowanie w Szanghaju) 
nastąpił dnia 18 grudnia 2013r. najpóźniej do  godz. 18:00 czasu lokalnego; 
 
g) trasa z Szanghaju do Gdańska: Zamawiający wymaga aby wylotu z Szanghaju nastąpił dnia 6 stycznia 2014r. 
najpóźniej do godz.23:00  do godz. 24:00 czasu lokalnego; 
 
h) optymalne połączenie na trasie Gdańsk – Szanghaj może zawierać maksymalnie dwie przesiadki;  optymalne 
połączenie na trasie Szanghaj – Gdańsk może zawierać maksymalnie dwie przesiadki; 
 
i) czas od odlotu samolotu w Gdańsku do lądowania w Szanghaju na trasie Gdańsk – Szanghaj: maksymalnie 30 
godzin (w tym również czas oczekiwania na ewentualne przesiadki);    
 
j) czas od odlotu samolotu w Szanghaju do lądowania w Gdańsku na trasie Szanghaj - Gdańsk: maksymalnie 30 
godzin (w tym również czas oczekiwania na ewentualne przesiadki);  
 
3. Listę uczestników lotu Zamawiający przekaże Wykonawcy  najpóźniej 21 dni przed odlotem.    
 
4.W  przypadkach nie ujętych w niniejszym zamówieniu, a zwłaszcza dotyczących: 
- terminów rezerwacji, 
- zmian nazwiska z listy uczestników lotu po wystawieniu biletu, 
- warunków anulacji. 
Zamawiający akceptuje ogłoszone publicznie przez przewoźnika ogólne zasady i przepisy dotyczące 
przedmiotowego zamówienia. 
 
5. Wykonawca dostarczy bilety w formie elektronicznej do Zamawiającego na jego adres e-mail ………………….. 
Bilety mają być dostarczone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, ale nie później niż 7 dni przed terminem 
wylotu z Gdańska, którego dotyczy rezerwacja i zakup biletów. 
 



6. Wykonawca zobowiązany będzie do przekazywania biletów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej 
bezpośrednio z terminala Globalnego Systemu Dystrybucji (GDS) użytkowanego przez Wykonawcę.  
 
7. Zamawiający wymaga, aby wszystkie dane zawarte w biletach elektronicznych dostarczonych Zamawiającemu 
przez Wykonawcę , były identyczne z danymi przechowywanymi w postaci elektronicznej w systemie 
rezerwacyjnym przewoźnika za pośrednictwem GDS, użytkowanego przez Wykonawcę. Zamawiający nie 
dopuszcza wprowadzania jakichkolwiek zmian do biletu elektronicznego wygenerowanego za pośrednictwem 
stosowanego GDS. 
 
8. Jeżeli na danej trasie nie ma możliwości wystawienia biletu elektronicznego, Wykonawca dostarczy do siedziby 
Zamawiającego bilety papierowe, w terminie ustalonym z Zamawiającym, ale nie później niż 7 dni przed terminem 
wylotu z Gdańska.     
 
9. Wykonawca zobowiązany będzie do przejęcia obowiązków dotyczących składania ewentualnych odwołań bądź 
reklamacji do linii lotniczych, a zwłaszcza do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych 
dotyczących przelotów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, w szczególności w przypadku zwrotu 
biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych.   
 
10. Wykonawca ma przynależeć do Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego IATA lub posiadać 
ważną autoryzację IATA do sprzedaży biletów lotniczych. 
 
 

§ 3 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą do wykonania 
przedmiotu umowy. 
2. Wykonawca oświadcza, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie 
działalności i posiada aktualną polisę ubezpieczeniową OC z sumą ubezpieczenia w wysokości ……………………. 
zł za jedną szkodę i łączną w wysokości …………………… zł. 
 

§ 4 
1. W przypadku, gdy wystawiony bilet będzie niezgodny z zaakceptowaną przez Zamawiającego rezerwacją, 
Wykonawca zobowiązany jest do jego ponownego wystawienia w terminie nie przekraczającym 1 dnia licząc od 
chwili przekazania przez Zamawiającego pisemnej reklamacji.  
2. Wykonawca zobowiązany jest informować telefonicznie Zamawiającego o wszelkich zmianach godzin wylotów i 
przylotów w odniesieniu do wystawionych biletów bez zbędnej zwłoki, w dniu powzięcia takich informacji. Jeżeli 
zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, uniemożliwią Zamawiającemu osiągnięcie celu podróży, 
Wykonawca (po wcześniejszej akceptacji Zamawiającego) zobowiązuje się wystawić Zamawiającemu inne bilety, 
spełniające wymagania opisane w umowie.  
3. W przypadku gdy wylot o godzinie wskazanej na bilecie nie będzie możliwy „z przyczyn niezależnych” od 
Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia osobom wyszczególnionym na bilecie: noclegu 
(jeżeli będzie to konieczne), posiłku, wylotu w pierwszym możliwym terminie, wg obowiązków wynikających z 
przepisów i zasad organizacji przewozów pasażerskich realizowanych przez przewoźnika. 
4. Pod pojęciem „przyczyn niezależnych” należy rozumieć nadzwyczajne wydarzenia, w szczególności takie jak 
trudne warunki atmosferyczne, strajki, zamieszki, klęski żywiołowe, akty terroru. 

 
§ 5 

1. Całkowita wartość przedmiotu umowy wyniesie …………………………… zł brutto (słownie: 
……………………….). Kwota ta zawiera aktualnie obowiązujący podatek VAT.  
2. Cena za przedmiot umowy zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym:  
- koszty taryfy przewoźnika, 
- opłaty i podatki lotniskowe, 
- koszty związane z przelotem bagażu (dotyczy 55 szt. biletów dla osób dorosłych): bagaż główny tzw. rejestrowany 
(ilość kilogramów zgodnie z zasadami przewoźnika), bagaż podręczny (ilość kilogramów zgodnie z zasadami 
przewoźnika) przewożony w kabinie pasażerskiej oraz dodatkowy (drugi) bagaż podręczny (instrumenty muzyczne 
wyszczególnione w §2 ust.1a umowy) przewożony w kabinie pasażerskiej. 
- opłaty transakcyjne za wystawienie biletu lotniczego, 



- inne koszty związane z przelotem, 
- inne opłaty zgodnie z obowiązującymi przepisami krajów docelowych, 
- koszty dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego, 
- podatek VAT. 
3. W razie zmiany stawki VAT (także w razie obniżki) ulega zmianie odpowiednio wartość przedmiotu umowy 
opisana w ust.1.  
4. Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, po przekazaniu 
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionych biletów oraz faktury, w terminie 14 dni od daty wpływu faktury do 
Zamawiającego.  
5. Zamawiający nie przewiduje żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy. 
 
 

§ 6 
1. Umowa zawarta jest na okres od dnia podpisania umowy do dnia 06.01.2014r. (data powrotu z Szanghaju). 
 

 
§ 7 

1. Ustala się odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar 
umownych: 
a) w razie niedostarczenia Zamawiającemu biletów zgodnie z zamówieniem, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości 40% wartości umowy brutto; 
b) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowego wykonania umowy Zamawiający może pomniejszyć kwotę 
wynagrodzenia do 30% ceny brutto wskazanej na fakturze skierowanej do zapłaty; fakt nieprawidłowego 
wykonania umowy stwierdza i opisuje komisja składająca się z przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 
2. Jeżeli wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego jest większa od kary umownej Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy z jednoczesnym naliczeniem kary 
umownej bez potrzeby wyznaczania dodatkowego terminu wykonania usługi: 
a) w przypadku zwłoki w wykonaniu zamówienia, 
b) gdy Wykonawca nie zapewni biletów spełniających wymagania opisane w umowie, 
c) gdy Wykonawca nie zapewni ceny wskazanej w §4 niniejszej umowy. 
 

§ 8 
1. Zamawiający może odstąpić od realizacji niniejszej umowy w wypadku wszczęcia wobec Wykonawcy 
postępowania likwidacyjnego lub zaistnienia sytuacji finansowej Wykonawcy mogącej skutkować ogłoszeniem 
upadłości. 
2. W przypadku określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), czyli w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej 
umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
faktycznego wykonania umowy do dnia odstąpienia od umowy. 

§ 9 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia w treści umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem 
nieważności. 
2. Niedopuszczalne pod rygorem nieważności są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na  
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że wystąpią następujące warunki zmiany umowy: 
a) wystąpią zmiany w nazwach lub adresach stron, zmiany związane z przekształceniem podmiotowym stron, 
b) zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upoważnionych do wydania 
decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy, 
c) nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa związanych z przedmiotowym zamówieniem, 
d) zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy, 
e) zmiany umowy są konieczne z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, będących konsekwencją zaistnienia 
zdarzeń losowych,   



f) w przypadku, w którym służyć to będzie podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą 
korzystne dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w 
umowie ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; 
g) w przypadku, gdy wystąpi możliwość wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w 
umowie, a zarazem korzystny dla Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu 
zamówienia zawartego w umowie ani nie zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy;  
h) wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w związku z nimi 
wystąpi konieczność wprowadzenia zmian do umowy, zaś zmiany te są korzystne dla Zamawiającego i zostaną 
zaakceptowane przez Wykonawcę, 
i) w wypadku zmiany stawki VAT (także w razie jej obniżki) co prowadzi do odpowiedniej zmiany 
ceny/wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

§ 10 
1. Wykonawca nie może przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez 
zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej. 
2. Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikających z 
niniejszej umowy na osobę trzecią. 
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umową mają zastosowanie:   
a) przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), 
b) przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 11 
Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji, a w przypadku 
niemożliwości osiągnięcia porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane będą na drodze sądowej przez sąd właściwy 
dla siedziby Zamawiającego.  
 

 
§ 12 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 
jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
        ZAMAWIAJĄCY                  WYKONAWCA 
 
 
 
 
 
 
 

 


