Załącznik nr 3
znak sprawy: DZ-2501/15/20

UMOWA DZ-2501/15/20/…
zawarta ………...2020 roku w Puławach
pomiędzy
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym – Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach,
al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy, REGON 000080252, NIP 716-00-10-761, działającym w oparciu
o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód
w Lublinie z/s w Świdniku pod numerem 0000118357, zwanym dalej w treści niniejszej umowy
„Zamawiającym”, reprezentowanym przez:
•

dr hab. Krzysztof Niemczuk, profesor instytutu – Dyrektor

a:
firmą ……………… z siedzibą przy ul. ……………. REGON …………, NIP/PESEL ………………,
działającą w oparciu o wpis do ………………… prowadzonego przez ……………………
w ……… pod numerem ……………, zwaną dalej w tekście umowy „Wykonawcą”, reprezentowaną
przez:
•

……………. – ……………….

W wyniku postępowania nr DZ-2501/15/20 przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), została zawarta umowa następującej treści:
PRZEDMIOT UMOWY
§ 1.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na kompleksowym
zorganizowaniu imprezy turystycznej, zwanej dalej wycieczką, której uczestnikami będą
pracownicy PIWet-PIB zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej umowy oraz zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania
usługi określonej w ust. 1.
3. Planowana liczba uczestników wycieczki to 50 osób. Liczba ta może ulec zmianie. Liczba
uczestników zostanie podana Wykonawcy najpóźniej do 30.04.2020 r. Wraz z podaniem liczby
uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników oraz ich oświadczenia o
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy na organizację
wycieczki do Lwowa.. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników maksymalnie o +/- 5 osób.
Zmiana liczby uczestników wycieczki nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
4. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszelkie czynności
niezbędne do właściwej realizacji umowy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
5. Wykonawca zapewni niezbędny personel, materiały i narzędzia do właściwego i terminowego
wykonania umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że posiada wymagane uprawnienia i kwalifikacje do realizacji przedmiotu
umowy.
7. Wykonawca zawrze na rzecz uczestników wycieczki umowy ubezpieczenie na warunkach
określonych w opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy
w zakresie obejmującym:
a) koszty leczenia, w tym assistance, koszty ratownictwa (KL i ASS).
b) następstwa nieszczęśliwych wypadków (NNW).
c) bagaż podróżny.
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8. W związku z ubezpieczeniem osób biorących udział w wycieczce Zamawiający zobowiązany jest
dostarczyć imienną listę osób najpóźniej do 30.04.2020 r. wg następującego wykazu:
L.p., Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Data urodzenia.
TERMIN WYKONANIA UMOWY / WARUNKI USŁUGI
§ 2.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 ust. 1 na
podstawie niniejszej umowy.
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy określony w §1 ust. 1 umowy w dniach
30.05.2020-31.05.2020 r., a Zamawiający zobowiązany jest usługę odebrać i zapłacić cenę
określoną w § 5.
3. Wyjazd uczestników wycieczki do Lwowa nastąpi z parkingu zlokalizowanego przy siedzibie
Zamawiającego w Puławach. Godziny odjazdu i powrotu do Puław zgodnie ze szczegółowym
planem wycieczki zawartym w ofercie Wykonawcy z dnia ………….. stanowiącej załącznik nr 2
do niniejszej umowy.
4. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować plan wycieczki zgodnie ze swoją ofertą stanowiącą
załącznik nr 2.
5. Wykonawca w cenie wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy zapewnia:
a) realizację programu wycieczki.
b) przejazd autokarem spełniającym wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
c) wyżywienie oraz noclegi spełniające wymagania wymienione w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
d) wszelkie opłaty drogowe, związane z parkowaniem autokaru oraz wynagrodzeniem kierowcy.
e) opiekę licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki oraz jego wynagrodzenie.
f) przewodnika po Lwowie ze znajomością języka polskiego oraz jego wynagrodzenie.
g) bilety wstępu do miejsc wymienionych w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2.
h) ubezpieczenie każdego uczestnika wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
na kwotę ……… zł, ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL) i ASS na kwotę ……… zł oraz
ubezpieczenie bagażu na kwotę ……… zł.
6. Zamawiający nie dopuszcza żadnych możliwości zamiany hotelu na inny niż podany w ofercie
Wykonawcy z dnia ………… stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy, jak również jego
kategorii, formy wyżywienia oraz innych parametrów zamówienia wyszczególnionych w opisie
przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
7. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zlecenie z zachowaniem zasad należytej staranności
i profesjonalizmu wynikających z zawodowego charakteru prowadzonej działalności oraz zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującym prawem.
ODBIÓR USŁUGI
§ 3.
1. Odbiór usługi dokonywany będzie w trakcie wykonywania usługi i potwierdzony protokołem
odbioru podpisanym przez przedstawicieli obydwu stron, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do
niniejszej umowy.
2. Warunkiem odbioru przedmiotu umowy jest wykonanie niniejszej umowy w sposób należyty i
zgodny z ofertą Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 2.
3. W razie stwierdzenia uchybień podczas realizacji przedmiotu umowy, tj. niedotrzymania
warunków pobytu, transportu, wyżywienia, zapewnienia opieki pilota podczas całej wycieczki,
zapewnienia polskojęzycznego przewodnika na miejscu, bądź jakichkolwiek innych wymagań
określonych w zaproszeniu do złożenia oferty wraz z załącznikami bądź niniejszej umowie wraz z
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załącznikami, osoby uprawnione do merytorycznej współpracy i koordynacji realizacji umowy
odnotują ten fakt w protokole odbioru ilościowo-jakościowego usługi, którego wzór stanowi
załącznik nr 3 do umowy.
4. Nieprawidłowości odnotowane w protokole odbioru ilościowo-jakościowego usługi zostaną przez
Wykonawcę usunięte niezwłocznie, w czasie pozwalającym na pełną i terminową realizację
przedmiotu umowy.
5. Protokół odbioru ilościowo-jakościowego usługi, potwierdzony przez przedstawicieli obu stron,
stanowić będzie ze strony Zamawiającego dowód roszczeń z tytułu niewłaściwie świadczonej
usługi.
6. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Zamawiającego jest:
………………………………………..……
7. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją umowy ze strony Wykonawcy jest:
………………………………………..……
8. Wykonawca zobligowany jest do uwzględniania uwag Zamawiającego i dokonywania
odpowiednich modyfikacji w celu prawidłowej realizacji umowy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ / OBOWIĄZKI
§ 4.
1. Wykonawca bierze odpowiedzialność za prawidłowe, kompletne i terminowe wykonanie usługi
objętej niniejszą umową.
2. Wykonawca oświadcza, iż prowadzi działalność w zakresie organizacji turystyki, zgodnie
z ustawą z dnia 24 .11 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
( t.j. Dz.U z 2019r. poz.548) , zwaną dalej ustawą o imprezach turystycznych, na podstawie wpisu
do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonego przez Marszałka
Województwa …………….…….. pod numerem …………. i posiada obowiązkowe ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej (OC) zawarte z …………………………… (nr polisy
……………..) oraz aktualną gwarancję ubezpieczeniową turystyczną dotyczącą pokrycia kosztów
powrotu klienta do kraju oraz pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz
dopełnienie wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu oraz
oświadcza, że pilot wycieczki , jak i przewodnicy turystyczni działać będą zgodnie z ustawą z
29.VIII.1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników
turystycznych ( t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 238)
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody na osobie lub mieniu powstałe podczas realizacji
umowy, chyba że szkoda powstała wskutek siły wyższej.
5. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie wymagane przez prawo zezwolenia na prowadzenie
działalności będącej przedmiotem umowy oraz profesjonalnie zajmuje się świadczeniem prac
będących przedmiotem umowy, w tym posiada wiedzę, doświadczenie, niezbędne certyfikaty
i zaświadczenia umożliwiające realizację przedmiotu umowy określonego w §1 ust.1 niniejszej
umowy.
6. Do obowiązków Zamawiającego należy ustalenie ostatecznej liczby uczestników wycieczki i
poinformowanie o tym wykonawcy w terminie wskazanym w § 1 ust. 3 umowy.

7. Wykonawca realizuje przetwarzanie danych osobowych jako podmiot, któremu Zamawiający, jako
administrator danych, powierzył przetwarzanie danych w rozumieniu art. 28 ust. 1 i 3
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U. UE. L. 2016, poz. 119.1), zwanego
dalej Rozporzadzeniem.
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8. Wykonawca może przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem i umową na
przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr….. do niniejszej umowy. .
9. Po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego,
trwałego usunięcia danych osobowych z nośników danych będących jego własnością.
WYNAGRODZENIE
§ 5.
1. Strony uzgadniają, iż wartość łącznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy będzie stanowić suma:
a) iloczynu faktycznej liczby uczestników wycieczki i jednostkowej ceny brutto za jednego
uczestnika wycieczki wymienionej w ofercie Wykonawcy z dnia …….………. w pkt. 4
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
b) iloczynu faktycznej liczby uczestników wycieczki i jednostkowych cen biletów wstępu do
faktycznie zwiedzanych obiektów wymienionych w ofercie Wykonawcy z dnia …….……….
w pkt. 4 stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją
przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 przysługuje jedynie za faktyczną ilość osób biorących
udział w wycieczce.
4. Zapłata należności nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury
VAT, wystawianej po odbiorze usługi przez Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 14 dni od daty zakończenia usługi.
6. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu osoby
upoważnionej do ich odbioru.
7. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu 21 dni od dnia otrzymania oryginału faktury VAT wraz z
podpisanym protokołem odbioru stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej umowy.
8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony ustalają dzień wydania dyspozycji przelewu z rachunku
bankowego Zamawiającego.
9. W przypadku nieuregulowania przez Zamawiającego należności w terminie określonym w ust 7
Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
KARY UMOWNE
§ 6.
1. Strony postanawiają, że w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień
niniejszej umowy obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne naliczane
w przypadkach i wysokości określonych w § 6 niniejszej umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia
brutto należnego Wykonawcy, wyliczonego zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy w przypadku:
a) odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada
Wykonawca.
b) niedotrzymania terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
3. W przypadku niedotrzymania warunków pobytu, transportu, wyżywienia, zapewnienia opieki
pilota podczas całej wycieczki, zapewnienia polskojęzycznego przewodnika na miejscu, bądź
jakichkolwiek innych wymagań określonych w zaproszeniu do złożenia oferty wraz
z załącznikami bądź niniejszej umowie wraz z załącznikami, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,5% należnego Wykonawcy wynagrodzenia łącznego brutto wyliczonego zgodnie z
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek, w sumie jednak nie
więcej niż 50% wynagrodzenia łącznego brutto umowy.
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4. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy
karę umowną w wysokości 3 % łącznego wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy,
wyliczonego zgodnie z § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
5. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki umowy
w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty.
6. Kary umowne, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę.
7. Niezależnie od kar umownych, Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych
odszkodowania z tytułu szkód poniesionych na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania
niniejszej umowy, jeżeli szkoda przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 7.
1. Przewiduje się możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron przez każdą ze stron
wskutek działania siły wyższej. Za siłę wyższą w myśl niniejszej umowy uważa się takie
wydarzenia jak: wojna, pożar, powódź, strajki. Z tego tytułu nie przysługuje odszkodowanie żadnej
ze stron.
2. Realizacja przedmiotu umowy jest uzależniona od liczby uczestników i w przypadku gdy
do dnia ................ Zamawiający powiadomi Wykonawcę o braku wymaganej minimalnej ilości
uczestników, umowa ulega rozwiązaniu za porozumieniem stron. Z tego tytułu nie przysługuje
odszkodowanie żadnej ze stron.
3. Oświadczenie o rozwiązaniu lub odstąpieniu od umowy powinno być, pod rygorem nieważności,
złożone na piśmie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 8.
1. Sprawy sporne między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygać
będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy
o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych , z ustawą z 29.VIII.1997r. o
usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych , Kodeks
Cywilny oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:
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