
PROJEKT  UMOWY nr ………/2014 

 

zawarta w dniu ……………………2014 r. w Górnie   pomiędzy: 

1. Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej 

„SANATORIUM” im. J. Pawła II w Górnie,36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5   

reprezentowanym przez: 

mgr inż. Elżbietę Burzyńską – Dyrektor zakładu 

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym 

a  

______________________________ zarejestrowanym w  _________________________ 

 nr KRS _________________ NIP: ___________________, kapitał zakładowy: 

_________________ zł,  w imieniu którego działają:  

1. ________________________________________  

2. ________________________________________  

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą. 

Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyniku przeprowadzonego postępowania o 

udzielenie zamówienia zgodnie z art. 4 ust. 8 Ustawy ,,Prawa Zamówień Publicznych” 

( Zamówienia poniżej 14 tys. Euro) 

§ 1 

1. Strony ustalają, że Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do organizacji 

zagraniczną wycieczkę na trasie Górno –Praga– Górno w terminie od 21.06.2014r. do 

23.06.2014r. dla 54 osób, zgodnie z postanowieniami ofertą Wykonawcy. 

2. Opis Przedmiotu Zamówienia, program wycieczki, stanowią nierozerwalne załączniki do 

niniejszej umowy.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w 

Opisie Przedmiotu Zamówienia i w programie wycieczki.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz techniczne 

potrzebne do realizacji niniejszej umowy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia upoważnionemu pracownikowi 

Zamawiającego do wglądu na 3 dni przed wyjazdem aktualnych licencji pilotów oraz 

dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z dowodami aktualnych badań technicznych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do podania Zamawiającemu na 3 dni przed wyjazdem 

dokładnej godziny i miejsca podstawienia autokarów. 

5. Wykonawca zapewni w czasie realizacji zamówienia: 

a. Przejazd komfortowymi autokarami max. 2-3 letnimi klasy Lux (WC, video, 
barek, klimatyzacja) z miejsca zbiorki tj. parking przy SPZZOZ „Sanatorium” w 



Górnie im.Jana Pawła II z liczbą kierowców wymaganą aktualnymi przepisami 
o ruchu drogowym. Kierowcy winni posiadać doświadczenie zawodowe min. 5 
lat w prowadzeniu autokarów na trasach międzynarodowych. W razie awarii 

któregokolwiek z autokarów Wykonawca zapewnia usunięcie usterki w czasie 

4 godzin od momentu jej stwierdzenia bądź dostarczenie autokaru zastępczego 

spełniającego wymogi określone Zapytaniu Ofertowym, w tym samym czasie. 

b. Opieka  licencjonowanego pilota na całej trasie  autokaru 1i doświadczeniem 
pilotażu min. 5 lat – wymagana znajomość trasy, 

c. Zapewnienie realizację programu wycieczki  przez wskazanych 

licencjonowanych przewodników ze znajomością języka polskiego i języka 
obowiązującego w zwiedzanych miejscach, 

d. W cenie opłaty drogowe opłaty autostradowe oraz parkingowe i klimatyczne 
(jeśli dotyczy) i barek w autokarze(kawa , herbata) 

e. W cenie oferty) ubezpieczenie każdego z uczestników wycieczki od następstw 

nieszczęśliwych wypadków (NNW) na kwotę ……… zł, oraz ubezpieczenie 

od kosztów leczenia (KL) na kwotę ………………… zł. 

f. Podanie Zamawiającemu na trzy dni przed wyjazdem dokładnej godziny 
podstawienia autokarów, 

g. Zapewnienie biletów wstępu  wraz wszelkimi opłatami do zwiedzanych 
obiektów (tam gdzie są wymagane), wymienionych w harmonogramie 
wycieczki, 

h. Zapewnić słuchawki w Pradze dla uczestników wycieczki, 
i. Przedstawienie do wglądu Zamawiającego na trzy dni przed wyjazdem: 
j. Aktualnych licencji pilotów, 
k. Dowodów rejestracyjnych pojazdów wraz z dowodami aktualnych badań 

technicznych. 
l. Zakwaterowanie: 2noclegi w hotelu *** w Pradze ( pokoje 2,3-osobowe z 

łazienkami), 
m. Wyżywienie: 2 x śniadania bufetowe, 2 x obiadokolacja z napojami w Pradze 

w tym jedna połączona z wieczorem biesiadnym z grilem i muzyką, 2 x obiady 
z napojami 

 

§ 3 

 

1. Całkowita wartość usługi, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi 

____________________________zł brutto, 

(słownie:_______________________________) – w załączeniu do umowy kserokopia 

Formularza oferty, który staje się nierozerwalną częścią niniejszej umowy. 

 

§ 4 

Wykonawca poniesie koszty z tytułu: 

a) realizacji wszystkich postanowień ujętych Zapytaniu Ofertowym a w tym m.in. za: noclegi, 

parkingi, transport, wyżywienie, ubezpieczenie uczestników wycieczki, 

b) innych opłat niezbędnych do realizacji programu wycieczki, a nie wymienionych w 

Zapytaniu Ofertowym 

§ 5 



1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktury VAT lub 

rachunku wystawionego przez Wykonawcę po zakończeniu realizacji usługi. 

2. Zamawiający zapłaci należność za realizację usługi w terminie do ……. dni od doręczenia 

prawidłowo wystawionej faktury lub rachunku przez Wykonawcę. 

3. Za dzień zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

4. Zapłata za zrealizowaną usługę jest tylko dla Wykonawcy, z którym zawarto umowę i 

odbywać się będzie w walucie zł polski.  

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na zrealizowanie wycieczki będącej 

przedmiotem zamówienia. 

 

§ 6 

1. Wykonawca odpowiada za prawidłowy, bezpieczny, zgodny z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i programem , przebieg wycieczki oraz umówioną jakość świadczeń. Osoba 

odpowiedzialna ze strony Wykonawcy to: _________________________________, tel. 

kontaktowy czynny także w czasie trwania wycieczki nr : 

______________________________________________ 

2. Wykonawca dokonuje ubezpieczenia uczestników wycieczki w zakresie: 

_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

3. Wykonawca jest ubezpieczony w ramach gwarancji z tytułu prowadzenia działalności w 

charakterze organizatora turystyki w _______________________________ Polisa  

nr______ z dnia_________________ 

4. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia odbywa się w granicach polisy 

ubezpieczeniowej, bezpośrednio w towarzystwie ubezpieczeniowym wykonawcy t.j. w 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

§ 7 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie dotyczącym programu wycieczki – 

poszczególnych elementów wchodzących w jego skład, bądź kolejności ich świadczenia o 

ile zmiany te okażą się niezbędne, a podstawowa forma usługi nie zostaje zmieniona. W 

myśl tej zasady zmianie może ulec program ramowy i kolejność jego realizacji po 

każdorazowym uzgodnieniu zmian pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 

2. W przypadku wystąpienia uchybień w czasie trwania wycieczki upoważniony 

przedstawiciel Zamawiającego - kierownik wycieczki, ma prawo do żądania od pilota 

wycieczki podjęcia natychmiastowych środków zaradczych 

§ 8 

1. Strony ustalają następujące kary umowne: 

a) W przypadku odwołania wycieczki przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w terminie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia wycieczki oraz 

przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie krótszym niż 7 

dni od daty rozpoczęcia wycieczki, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 20 

% wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 



b) W przypadku odwołania wycieczki przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od 

Zamawiającego w terminie wcześniejszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia wycieczki 

oraz przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w terminie 

wcześniejszym niż 7 dni od daty rozpoczęcia wycieczki, Wykonawca zapłaci karę 

umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 3 ust. 1. 

c) W przypadku odwołania wycieczki przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, w terminie krótszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia wycieczki 

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy określonej w § 

3 ust. 1. 

d) W przypadku odwołania wycieczki przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, w terminie wcześniejszym niż 4 dni od daty rozpoczęcia wycieczki 

Zamawiający zapłaci karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy określonej w § 

3 ust. 1. 

e) W przypadku stwierdzenia w toku realizacji lub po zakończeniu zamówienia nie 

wywiązania się przez Wykonawcę z jakiegokolwiek obowiązku ustalonego w umowie 

Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5 % wartości umowy określonej w § 3 

ust . 1, za każdy niespełniony obowiązek - maksymalnie do 50% wartości umowy 

określonej w § 3 ust. 2, z zastrzeżeniem § 8 ust. 3. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o 

wartości przysługujących Zamawiającemu kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 

przewyższającego ustalone kary umowne na zasadach ogólnych. 

 

§ 9 

Strony ustalają następujący termin realizacji usługi: od dnia 21.06.2014r. do dnia 23.06.2014r.  

 

§ 10 

Wykonawca zobowiązuje się nie dokonywać cesji wierzytelności bez zgody Zamawiającego. 

§ 11 

1. Nadzór nad realizacją Umowy ze strony Zamawiającego sprawuje Kierownik Sekcji 

Socjalnej –……………………… tel. ………………., który/a jednocześnie jest 

pracownikiem odpowiedzialnym za organizację wycieczki i upoważnionym do 

przeprowadzania kontroli wymagań postawionych Wykonawcy. 

2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 12 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 13 



 

1. Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą na 

zasadach wzajemnych negocjacji przez wyznaczonych pełnomocników. 

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sporne sprawy kierowane będą do 

sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

Wykonawca                                            Zamawiający 

 

 


