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UMOWA  NR       /2019 

 

 

 Zawarta w dniu ……………………. 2019 roku w Szelmencie, pomiędzy WOSiR Szelment sp. z o.o. z siedzibą w Szelment 2, 

16-404 Jeleniewo,  działającym zgodnie z wpisem do KRS pod numerem 0000542436, NIP 8442353981, zwanym w dalszej 

treści umowy „ZAMAWIAJĄCYM”, reprezentowanym przez : 

Paweł Żuk – Prezes Zarządu 
 

a 

………………………………………………………………………………………………………………… z siedzibą w 

…………………………………………….., ……………………………………, działającą zgodnie z wpisem 

do……………………………………………………, NIP: ………………………, Regon: ………………………. ,zwaną w dalszej treści umowy 

„WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

 
………………………………………………….. 

 

§ 1 

Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Działania KSOW na lata 2014-2020 

– Plan Operacyjny na lata 2018-2019  w ramach konkursu 3/2019 dla partnerów  

Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (Etap II – 2019 r.) 

§ 2 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na organizacji wyjazdu studyjnego do 

Włoch dla 21 osobowej grupy w terminie …………………………. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania całego zakresu usługi. 

3. W ramach zamówienia Wykonawca będzie odpowiedzialny za: 

a) przygotowanie programu merytorycznego wyjazdu wraz ze szczegółowym harmonogramem.                                

W programie merytorycznym musi zostać wyszczególniony każdy dzień wizyty, godzina oraz zdarzenie. 

Szczegółowy program merytoryczny musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.   

               W merytoryczny zakres wizyty studyjnej  wchodzi:  

- wizyta w ośrodkach narciarskich, spotkanie z organizacjami branżowymi; 

- spotkanie z przedstawicielami konsorcjum narciarskiego; 

- zwiedzanie gospodarstw agroturystycznych i zapoznanie się z tradycyjnymi produktami regionu;  

- spotkanie z kwatero dawcami, 

- organizacja prelekcji na temat: „Promocja i tworzenie produktów turystycznych oraz zacieśnianie 

  relacji wśród partnerów w sieci”  

a) zapewnienie zakwaterowania i noclegów dla wszystkich uczestników wyjazdu: 

- zakwaterowanie w hotelu o standardzie co najmniej „3 gwiazdkowym”. W pokojach 1 i 2 osobowych 

(2 oddzielne łóżka) z łazienkami, a kwaterowanie całej grupy w jednym obiekcie. Pokoje przestronne, 

wygodne z łazienkami i klimatyzacją, codzienna wymiana pościeli i ręczników oraz sprzątane.                       

W obiekcie powinno znajdować się zaplecze rekreacyjne (siłownia, salon odnowy biologicznej i basen). 

b) zapewnienie posiłków dla wszystkich uczestników wyjazdu: 

- śniadania będą podawane w formie stołu szwedzkiego z zestawem serów, wędlin, warzyw,  



 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

podlaskie.ksow.pl 

 

 

  sałatek, ciepłych posiłków, pieczywa, napojów: kawa, herbata, sok, woda mineralna gaz i n/gaz ,  

  w miejscu zakwaterowania;  

- lunch obejmuje przystawkę, dwa dania: zupa, przystawka, danie główne, oraz napój( sok, woda  

  mineralna, kawa, herbata); 

- obiadokolacja  w formie stołu szwedzkiego obejmować będzie: dwa dania i deser: zupa, danie  

  główne, deser oraz napoje (sok, woda mineralna, kawa, herbata;  

Napoje do posiłków – kawa, herbata z dodatkami (cukier, cytryna, mleko), soki, woda mineralna gaz                  

i n/gaz bez ograniczeń. 

Podczas podróży autokarem Wykonawca zapewni suchy prowiant i wodę mineralną dla każdego 

uczestnika wyjazdu 

d) zapewnienie środków transportu: 

 - autokar na trasie Szelment – Warszawa -Szelment. Wykonawca zapewni autokar min. Klasy LUX. 

   Pojazd powinien być wyposażony co najmniej w komfortowe fotele uchylno – rozsuwane  

   z podłokietnikiem, pasy bezpieczeństwa, klimatyzację, w czasie przejazdu czynna toaleta  

   w autokarze; 

- samolot (klasa ekonomiczna) – lot bezpośredni na trasie Warszawa -Bergamo – Warszawa wraz 

  z bagażem podręcznym i rejestrowanym do 20 kg dla każdej osoby (cała grupa w jednym 

  samolocie); 

e) na terenie Włoch -transfer z i na lotnisko oraz podczas całego pobytu, zgodnie z programem – autokar 
    lub bus z klimatyzacją. W przypadku awarii technicznej pojazdu zastępczego o identycznych lub lepszych 

    parametrach technicznych, który pozwoli na planowe kontynuowanie podróży w czasie gwarantującym 

    realizację programu zgodnie z harmonogramem; 
f) Wykonawca pokrywa wszystkie koszty opłat drogowych i parkingowych oraz koszty uzyskania wszelkich 

    innych pozwoleń niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy; 

g) ubezpieczenie uczestników wyjazdu na czas trwania wyjazdu (koszty leczenia, następstw nieszczęśliwych 

    wypadków, bagażu), koszt opłaty klimatycznej, opłaty miejskie. 

h) Wykonawca zapewni pilota  z biegłą znajomością języka włoskiego, czuwającego nad prawidłową  

    realizacją usługi, posiadający doświadczenie w pilotowaniu wyjazdów zagranicznych do Włoch. Osoba ta 

    będzie uczestniczyć w wyjeździe. Wykonawca zapewni tłumaczenie  w odwiedzanym kraju obustronnych 

    wypowiedzi uczestników wyjazdu studyjnego i reprezentantów podmiotów odwiedzanych podczas 

    wszystkich wizyt wyjazdu studyjnego. 

i) całkowitą organizację merytoryczną spotkań z przedstawicielami organizacji branżowych turystycznych 

   we Włoszech wraz z zapewnieniem miejsc spotkań oraz pokryciem niezbędnych kosztów 

j) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji ostateczny program odwiedzanych obiektów 

    i organizowanych spotkań najpóźniej 10 dni przed terminem wyjazdu. 

§ 3 

1. Wykonawca zapewni obsługę administracyjna i logistyczną niezbędną do wykonania zobowiązań 

wynikających z umowy. 

2. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania przedmiotu zamówienia oraz 

przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór dotyczący zobowiązań wynikający                

z umowy. 

3. W razie powierzenia przez Wykonawcę wykonanie przedmiotu umowy podwykonawcom, Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność za ich działania, jak za swoje własne. 

4. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ze szczególną starannością i poufnością, zgodnie                             

z obowiązującymi standardami, gwarantując jednocześnie najwyższy poziom tych usług. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w mieniu Wykonawcy powstałe                   

w związku z wykonywaniem umowy. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo zgłaszania zastrzeżeń do sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 

zamówienia przez Wykonawcę. Ww. zastrzeżenia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić. 

§ 4 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie zgodnie z ofertą, która stanowi 

Załącznik nr 2 do umowy w wysokości …………... zł brutto, słownie 

złotych:………………………………………………………………. 

2. Płatność wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, po 

zakończeniu wyjazdu studyjnego i po dostarczeniu do siedziby Zamawiającego w terminie do 14 dni od 

dnia otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym,  

 

 

      rachunkowym i podatkowym faktury VAT. Wykonawca wystawi fakturę w terminie do 5 dni od dnia 

      zakończenia wyjazdu. 

3. Należność za wykonanie przedmiotu umowy, o której mowa w ust.1 Zamawiający przekaże na konto 

bankowe Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………………………. 

4. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę na adres: 

WOSiR Szelment sp. z o.o. 

Szelment 2 

16-404 Jeleniewo 

NIP: 8442353981 

§ 5 

1. Wszelkie zmiany zawartej umowy będą wymagały pisemnego aneksu. 

2. Zmiany umowy nie mogą dotyczyć jej istotnych postanowień, z zastrzeżeniem ust.4. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, odnośnie termniu realizacji umowy. 

4. Zmiany, których mowa w ust.1 mogą  nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, tj.: „siły wyższej”, 

np. niesprzyjające warunki atmosferyczne, katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak 

terrorystyczny. 

5. Wykonawca wnioskujący o zmianę umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie 

konieczności wprowadzenia zmian do umowy. 

§ 6 

1. Zamawiający może wypowiedzieć mowę w trybie natychmiastowym, z zachowaniem prawa do kary 

umownej, o której mowa w ust. 2, w przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni środka transportu 

odpowiadającego wymaganiom określonym  w niniejszej umowie. W tej sytuacji Zamawiający nie będzie 

zobowiązany do zwrotu na rzecz Wykonawcy jakichkolwiek wydatków, chociażby były poczynione w celu 

realizacji umowy, ani też zapłaty wynagrodzenia. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie, nienależyte wykonanie umowy, jak 

również za wypowiedzenie umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, w 

wysokości 30 % łącznej wartości umowy wskazanej  w § 4 ust. 1. 

3. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % łącznej wartości umowy 

wskazanej w § 4 ust. 1 za każde uchybienie w przypadku zaniżenia jakości usług stanowiących przedmiot 

umowy. Za zaniżenie jakości wykonywanych usług rozumie się w szczególności np.  usterki techniczne 

środka transportu dotyczące  klimatyzacji, możliwości korzystania z toalety, funkcjonalności siedzisk itp. 

4. Kary umowne Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić na pisemne wezwanie  Zamawiającego. 
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5. Zamawiający zastrzega sobie prawo ewentualnego dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, 

określonych w Kodeksie cywilnym za szkodę przewyższającą wysokość zastrzeżonych kar umownych.  

§ 7 

1. W sprawach nieunormowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

2. W przypadku powstania spraw spornych strony będą dążyć do polubownego ich załatwienia, a w razie 

niedojścia do porozumienia spór rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej. 

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

 

 

 

 

 

Wykonawca                                                                        Zamawiający 

 


