UMOWA
zawarta w dniu ............... pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54,
reprezentowaną przez:
1. Bogusława Stasiaka, Wiceprezydenta Miasta Gdyni
2. Ewę Łowkiel, Wiceprezydent Miasta Gdyni
w dalszej części określaną jako Zamawiający

a firmą „Grupa Travel” sp. z o.o. (REGON: 192517270, NIP: 586-20-62-177)
z siedzibą w Gdyni, ul. 10 Lutego 24, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem
0000007976, reprezentowaną przez:
1. Janusza Wojtczaka, Prezesa Zarządu
w dalszej części określaną jako Wykonawca.

§1
1. Przedmiotem umowy jest obsługa Urzędu Miasta Gdyni w zakresie sprzedaŜy biletów na
zagraniczne przewozy pasaŜerskie oraz krajowe przewozy lotnicze z uwzględnieniem
następujących opłat transakcyjnych oraz przyznanych rabatów na bilety:

Lp.

1.

Lp.

Kategoria biletu

Wielkość
zamówienia

Zaoferowana
opłata
transakcyjna

bilety lotnicze w komunikacji zagranicznej:

92 szt.

a) bilety lotnicze na trasach europejskich

82 szt.

5,00 zł brutto

b) bilety lotnicze na trasach międzykontynentalnych

6 szt.

5,00 zł brutto

c) bilety lotnicze tanich linii lotniczych

4 szt.

5,00 zł brutto

d) bilety lotnicze w komunikacji krajowej

32 szt.

5,00 zł brutto

Kategoria biletu

Wielkość
zamówienia

1.

bilety kolejowe w komunikacji zagranicznej

7 szt.

2.

bilety promowe w komunikacji zagranicznej – promy
20 szt.
wypływające z Gdyni

Przyznany
rabat
20 %
21 %

3.

bilety promowe w komunikacji zagranicznej – promy
4 szt.
wypływające z innego miasta polskiego

20 %

4.

bilety autokarowe w komunikacji zagranicznej

20 %

10 szt.

2. Umowa obejmująca przedmiot zamówienia obowiązywać będzie od dnia podpisania
umowy do 30.12.2009 r., jednakŜe zakończy się w momencie wykorzystania środków
finansowych przewidzianych do jej realizacji.
3. Opłaty transakcyjne oraz rabaty udzielane przy sprzedaŜy biletów wymienione
w niniejszej umowie będą obowiązywały w całym okresie jej trwania, chyba Ŝe zajdą
niezaleŜne od Wykonawcy okoliczności, takie jak zmiany prowizji agencyjnych dokonane
przez przewoźników krajowych i międzynarodowych. W przypadku zmian ww. prowizji
Wykonawca powiadomi o nich Zamawiającego w formie pisemnej.
4. Opłata za wystawienie biletu (transaction fee/opłata serwisowa) nie jest częścią składową
pakietu taryf i na fakturze winna być wykazywana oddzielnie. W całościową cenę biletów
wliczone

będą

odpowiednio

ceny

przewozu

wraz

z

VAT-em,

polskimi

i zagranicznymi opłatami lotniskowymi, opłatami portowymi, opłatami paliwowymi,
opłatami bezpieczeństwa, opłatami wylotowymi oraz opłatami za rezerwację. Wykonawca
kaŜdorazowo poinformuje Wykonawcę o wszystkich elementach składających się na
łączną naleŜność za przewóz.

§2
1. Na realizację niniejszej umowy przeznaczona jest kwota 202 000 zł brutto.
2. Zamawiający zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do niewykorzystania
w całości wielkości zamówienia objętego niniejszą umową.
3. Zamawiający regulować będzie naleŜności przelewem bankowym na podstawie faktury
VAT na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty
jej wpływu do siedziby Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się dostarczać faktury do siedziby Zamawiającego w terminie
najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca.
5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku VAT o numerze NIP 586-002-28-60
i upowaŜnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
6. Wykonawca oświadcza, Ŝe jest czynnym podatnikiem VAT-u.

§3
Wykonawca będzie zobowiązany dostarczać bilety lotnicze do siedziby Zamawiającego
w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od daty wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca
dostarczać będzie bilety kolejowe, autokarowe i promowe do siedziby Zamawiającego
w terminie nie dłuŜszym niŜ 3 dni od daty złoŜenia zamówienia.

§4
1. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę biletu w terminie wskazanym przez
Zamawiającego naliczone zostaną odsetki karne w wysokości 5% wartości biletu za kaŜdy
dzień zwłoki.
2. W przypadku niedostarczenia biletu, w wyniku czego zaistnieje konieczność zakupu
biletu u innego agenta lub wyjazd nie dojdzie do skutku, Wykonawca zapłaci karę
umowną w wysokości dwukrotnej wartości biletu.
3. W razie udowodnienia przez Zamawiającego istnienia wariantu podróŜy zawierającego
niŜszą cenę niŜ oferowana przez Wykonawcę, Wykonawca pokryje róŜnicę w cenie
biletów i dodatkowo zapłaci karę umowną w wysokości 20% wartości biletów, których
przedmiotowy przypadek dotyczy.
4. W przypadku trzykrotnego wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 3 Zamawiający
będzie mógł rozwiązać niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym.

§5
1. Wykonawca będzie sprzedawać bilety według obowiązujących taryf określonych przez
przewoźnika.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do kaŜdorazowego przedstawiania róŜnych wariantów
połączenia z uwzględnieniem najkorzystniejszej ceny i promocji, długości trasy oraz
czasu podróŜy.
3. Po dokonaniu rezerwacji biletu na zlecenie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany
będzie do przypominania Zamawiającemu o zbliŜającym się terminie wykupu biletu oraz
do dokonania zakupu biletu po ostatecznym potwierdzeniu przez Zamawiającego.
4. Wykonawca podczas realizacji umowy zapewni bezpłatne dostarczanie biletów do
siedziby Zamawiającego.
5. Zamawiający preferuje wystawianie biletów w formie papierowej, o ile nie wiąŜe się to
z dodatkowymi kosztami. JeŜeli dany przewoźnik nie wystawia biletów w takiej formie,
dopuszcza się wystawienie biletu elektronicznego.

6. Wszelkie zmiany umowy winny następować w formie pisemnej pod rygorem
niewaŜności.
7. Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić z jednomiesięcznym pisemnym wypowiedzeniem
przez kaŜdą ze stron.
8. Zamawiający moŜe rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
dwukrotnego niewywiązania się Wykonawcy z postanowień umowy.
9. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

§6
Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
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