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UMOWA nr ………………. 
 

W dniu ………………. r. w Lublinie pomiędzy: 
 
Gminą Lublin, plac Króla Władysława Łokietka 1, 20 - 109 Lublin,   
NIP: 946-25-75-811, reprezentowaną przez Lucjana Miciuka – Dyrektora Zespołu 
Szkół nr 12 w Lublinie, ul. Sławinkowska 50, 20 – 810 Lublin na podstawie Zarządzenia 
nr 91/11/2016 wydanego przez Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 listopada 2016 r. 
zwaną dalej „Zamawiającym”  lub „Szkołą” 
 
 a,  ……………………… 
 
reprezentowaną przez: ……………… 

zwaną dalej „Wykonawcą”. 
została zawarta umowa o treści następującej: 
 
 

§ 1 
 

1. Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania  
o dokonanie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pod-
stawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,  
(Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.).  

2. Umowa niniejsza podlega współfinansowaniu ze środków Zakładowego Funduszu 
Świadczeń Socjalnych. 
 

§ 2 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja autokarowej wycieczki Niemcy - Bawaria 
dla pracowników Zespołu Szkół nr 12 w Lublinie w okresie od 30.04.2019 r. do 
05.05.2019r dla planowanej maksymalnej liczy uczestników w ilości 35 osób, mini-
malna liczba uczestników w ilości 30 osób. 

2. Wykonawca oświadcza, iż usługa zostanie wykonana w całości, zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia (Zał. nr 7 do SIWZ) i formularzem ofertowo - cenowym Wy-
konawcy stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

3. Usługa zostanie wykonana w terminie podanym w ofercie tj.: od 30.04.2019r do 
05.05.2019r  

4. Wartość umowy brutto: 
4.1. przy maksymalnej liczbie uczestników tj. 35 osób, wynosi 

……………………................... zł (słownie: ..................................... zł), w tym 
netto: ................. zł, podatek VAT ......... zł według stawki ....% .  

4.2. Cena jednostkowa stanowiąca koszt wyjazdu jednego uczestnika wynosi 
brutto: .................... zł (słownie:................), netto:.............................. zł, poda-
tek VAT .....zł według stawki ….......%. 

5. W przypadku nie wykorzystania pełnej ilości miejsc Wykonawca nie będzie rościł 
żadnych żądań w stosunku do Zamawiającego. 

6. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia będzie ustalone 
przez Zamawiającego na podstawie faktycznej ilości uczestników, w oparciu o cenę 
brutto pobytu jednego uczestnika, o której mowa w ust. 4.2  niniejszego §. 
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§3 
 

W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca 
zobowiązany jest do zachowania wszelkich zapisów SIWZ oraz załączników do SIWZ, 
a w szczególności:: 
1. wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wycieczki, która będzie  

w stałym kontakcie z kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez 
Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji wycieczki. 

2. przedstawienia szczegółowego godzinowego harmonogramu uzgodnionego 
z Zamawiającym w terminie 10 dni przed wyjazdem..  

3. w przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt 
zastępczego środka transportu, spełniającego wymagania określone w pkt. 3.3.7 
oraz w umowie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 
2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych 
kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka 
transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci osobie 
trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Wykonawca ponosi wszelkie koszty 
zapewnienia zastępczego środka transportu. 

4. ubezpieczenia uczestników wycieczek na cały okres trwania każdej wycieczki na 
terenie kraju NNW na kwotę 10 000 PLN, w przypadku wyjazdów zagranicznych 
NNW na kwotę 2000 euro/os; KL na kwotę 20000 euro/os; bagaż na kwotę 200 
euro/os 

5. zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników 
wycieczki (pracowników) do miejsc przeznaczonych do zwiedzania wskazanych w 
załączniku nr 12 do SIWZ lub proponowanych przez Wykonawcę jeśli Zamawiający 
pozostawił wybór takiego miejsca Wykonawcy, pokrycia kosztów rezerwacji 
grupowych i innych związanych z realizacją programu wycieczek. 

6. Wykonawca zapewni opiekę polskojęzycznego pilot, a wycieczki posiadającego zgodnie 

z ustawą o usługach turystycznych odpowiednie kwalifikacje wymagane w zwiedzanym 
kraju, potwierdzone stosownym dokumentem, oraz posiadającego znajomość jednego z 

języków obcych, tj. języka angielskiego lub języka greckiego oraz przewodnika 
miejscowego w miejscach w miejscach w których obsługa przewodnicka jest 
obowiązkowa np. rezerwaty, kopalnie, góry itd.  zgodnie z art. 8 e ust. 1  Ustawy  
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U 2004 nr 92 poz. 880  
z późn.zm.) Dodatkowo w przypadku wycieczek w górach wynika z art 3 ust. 2 pkt 
2  ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie i ratownictwie  w górach i na 
zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U z  2011 roku nr 208 poz. 1241  
z późn.zm) oraz przewodnika miejscowego w miejscach w miejscach w których 
obsługa przewodnicka jest obowiązkowa np. rezerwaty, kopalnie, góry itd.  zgodnie 
z art. 8 e ust. 1  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody  (Dz.U 2004 
nr 92 poz. 880 z późn.zm.) Dodatkowo w przypadku wycieczek w górach wynika  
z art 3 ust. 2 pkt 2  ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 o bezpieczeństwie  
i ratownictwie  w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U z  2011 
roku nr 208 poz. 1241 z późn.zm) 

7. Wykonawca pokryje wszelkie koszty związane z wycieczkami tj. przedpłaty, zakup 
biletów do miejsc zwiedzanych, rezerwacje noclegów opłaty klimatyczne oraz inne 
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pochodne niezbędne do realizacji zamówienia. 
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu 

zaistniałe podczas wycieczki. 
 

§4 
 

1. Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w Opisie 
przedmiotu zamówienia) zaciągniętych przez uczestników wyjazdu. 

2. Ostateczny termin zgłoszenia ilości uczestników upływa na 10 dni przed rozpoczę-
ciem wycieczki. 

3. Podstawą do rozliczenia umowy będzie faktyczna liczba uczestników biorących 
udział w wycieczce zgodnie z §2 ust. 4.2. 

4. W ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia imprezy turystycznej Zamawiający 
uprawniony jest do zgłoszenia pisemnej reklamacji związanej z wykonaniem usług 
przez Wykonawcę lub osobę z nim współpracującą. 

5. Wykonawca obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią pisem-
nej odpowiedzi w terminie 10 dni od daty jej doręczenia. 

6. Rozliczenie nastąpi po wykonaniu usługi, po przedstawieniu przez Wykonawcę pra-
widłowo wystawionej faktury dostarczonej do Zamawiającego w ciągu ………. dni. 

Dane do faktury: 
NABYWCA: Gmina Lublin  
Plac Króla Władysława Łokietka 1  
20-109 Lublin  
NIP: 9462575811  
ADRES DO KORESPONDENCJI / ODBIORCA:  
Zespół Szkół nr 12  
ul. Sławkowska 50  
20-810 Lublin  

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Termin 
uważa się za zachowany jeśli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego na-
stąpi najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności. 

8. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz 
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego. 

9. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej bez 
pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§5 
 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony zastrzegają 
stosowanie następujących kar umownych: 
1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości 

brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy, za niewykonanie lub 
za nienależyte wykonanie umowy (niezgodne z programem i warunkami pobytu); 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości 
brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy, w przypadku odstą-
pienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada 
Wykonawca. 

 2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższa-
jącego kary umowne. 
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 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez uczestni-
ków wypoczynku, Wykonawcy lub osobom trzecim. 

4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wy-
nagrodzenia, na podstawie noty obciążeniowej. 

§6 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:   
    1)  Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne wo-

bec Wykonawcy; 
    2) Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie w ra-

zie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego wobec ma-
jątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca wykonuje umowę z naruszeniem jej warunków, w szczególności nie 
zachowuje właściwej jakości usług; 

4) W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest do za-
płaty za wykonaną część umowy. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu okoliczności przewidzianych w ust. 1. 

 
§7 

 
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku zmiany obowiązu-

jących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktual-
nego stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT (przy czym wynagrodze-
nie netto nie ulega zmianie). 

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu 
– pod rygorem nieważności. 

 
§8 

 
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cy-

wilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla Zamawiającego. 
3. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa 

dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 
 
 

 
Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 –  formularz ofertowo – cenowy Wykonawcy 

 
Wykonawca:      Zamawiający: 

 
 
 
……………………………..    ………………………………. 


