
UA.272…….2020.III 
UMOWA NR UA - …../20 

zawarta w dniu ….. marca 2020 r. 

pomiędzy Gminą Miasto Kołobrzeg z siedzibą w Kołobrzegu 
przy ul. Ratuszowej 13, 78-100 Kołobrzeg, 
NIP: 671-698-541; REGON 330920736 
reprezentowaną przez: 
Annę Mieczkowską - Prezydenta Miasta Kołobrzeg 
zwaną dalej „Zamawiającym” 

a 
………………………………….. z siedzibą w ………………… 
przy ul. …………….……………, …-…… ….……….………..., 
NIP: …………..….., REGON: …………….…., 
a także wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS …………………/ 
wpisaną do CEiIDG prowadzonej przez ………………………………………………………… 
pod numerem …………….…………. 
reprezentowaną przez: 
……………………………….. 
zwanym dalej „Wykonawcą” 

następującej treści: 
§ 1 

1. Umowa zawierana jest na skutek przeprowadzonego Zapytania Ofertowego znak 
UA.271.8.2020.III z dnia 3 marca 2020 r. dla usługi polegającej na organizacji transportu 
oraz noclegów w ramach wyjazdu studyjnego do Holandii dla 15 uczestników będących 
pracownikami Urzędu Miasta Kołobrzeg w ramach projektu „KOŁOBRZEG. HUMAN, 
PART and SPACE”. 

2. Integralną częścią umowy są Zapytanie Ofertowe znak UA.271.8.2010.III z dnia 3 marca 
2020 r. i oferta Wykonawcy. 

§ 2 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do świadczenia 

usług turystycznych wynikające z ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach 
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 548). 

2. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi ze szczególną starannością zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami, przy jednoczesnym 
zachowaniu najwyższego ich poziomu. 

3. Wykonawca zapewni obsługę administracyjną i logistyczną niezbędną do wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy. 

4. Wykonawca zapewni personel niezbędny dla właściwego wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz przyjmuje odpowiedzialność za sprawy techniczne i ogólny nadzór 
dotyczący zobowiązań wynikających z umowy. 

5. W przypadku awarii środka transportu lub w razie wykazania przez organy kontroli 
niesprawności środka transportu, Wykonawca w ciągu 1 godziny podstawi sprawny 
pojazd zastępczy. Kierowca/y powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 
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6. Zamawiającemu przysługuje prawo na bieżąco, w trakcie trwania umowy do zgłaszania 
zastrzeżeń co do sposobu i zakresu wykonania przedmiotu zamówienia przez 
Wykonawcę.  
Ww. zastrzeżenia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić w ramach 
niniejszej umowy. 

§ 3 
1. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni: 

a) środek transportu z miejsca wyjazdu w Kołobrzegu do miejsc wskazanych  
w Harmonogramie wyjazdu studyjnego i z powrotem do Kołobrzegu (Wykonawca 
musi zagwarantować kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii oraz możliwości 
techniczne do przewozu osób, zapewnić bezpieczne i higieniczne (klimatyzacja, 
ogrzewanie) warunki pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego, 

b) pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych, 
c) ubezpieczenie uczestników wyjazdu od następstw nieszczęśliwych wypadków  

i kosztów leczenia (NNW, KL) na czas wyjazdu. 
2. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia, 

o którym mowa w ust. 1 lit. c, najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu. 
3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zapewni zakwaterowanie Uczestników wyjazdu w 

pokojach 1-osobowych w hotelach minimum 3 gwiazdkowych (15 pokoi w każdym 
hotelu). W hotelach musi być zagwarantowane śniadanie dla każdego uczestnika 
wyjazdu. Hotele muszą znajdować się w obrębie centrum wskazanych miast: 
1) Nocleg – Zwolle ……………………………………………………………………………… 

       (nazwa, adres) 

2) Nocleg – Haga ………….…………………………………………………….……………… 
       (nazwa, adres) 

3) Nocleg – Amsterdam ………………………………………………………………………… 
       (nazwa, adres) 

§ 4 
Termin realizacji umowy od dnia 10 maja do dnia 13 maja 2020 r. zgodnie  
z harmonogramem wyjazdu. 

§ 5 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy za cenę: 

netto:……………………………………………………………….…….……. 
stawka vat …………. wysokość vat ………………………….……………. 
brutto……………………………………………….………………………….. 
(słownie: ……………………………………………………………………….) 

2. Cena, określona w ust. 1, zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. 
Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu  
14 dni na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 
Płatność wynagrodzenia nastąpi z Działu 710, Rozdziału 71004, Pozycja 1019  
budżetu Miasta Kołobrzeg. 

4. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół potwierdzający realizację usługi podpisany 
przez obie strony. 
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§ 6 
Strony wyznaczają następujące osoby uprawnione do kontaktów w imieniu każdej ze Stron  
w związku z realizacją niniejszej umowy: 
a) po stronie Zamawiającego: 

Monika Strzelczyk - tel. 94 35 51 530, e-mail: m.strzelczyk@um.kolobrzeg.pl 
b) po stronie Wykonawcy: 

…………………………. - tel………………, e-mail:………………………………… 
§ 7 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
któregokolwiek ze świadczeń, określonych w Zapytaniu Ofertowym wyjazdu studyjnego 
lub niniejszej umowy, Zamawiający ma prawo według swojego wyboru: 
a) obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia brutto 

wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za każde uchybienie oddzielnie, 
b) odstąpić od niniejszej umowy w całości lub w części albo rozwiązać niniejszą umowę 

w całości lub w części w trybie natychmiastowym i obciążyć Wykonawcę karą 
umowną w wysokości 30% kwoty wynagrodzenia brutto wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej 
umowy. 

2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, 
zapłaci karę umowną w wysokości 25% wartości umowy brutto, określonej, zgodnie  
z § 5 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych, o których mowa  
w ust. 1 lit. a, z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 

4. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę będą 
uznawane w szczególności następujące sytuacje: 
a) zapewnienie środka transportu nie odpowiadającego wymaganiom określonym przez 

Zamawiającego, 
b) zakwaterowanie uczestników w obiektach nie spełniających warunków, 
c) nie zapewnienie wymaganych warunków podróży określonych przez Zamawiającego. 

§ 8 
1. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy dane osobowe uczestników 

wyjazdu studyjnego (imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL) najpóźniej na 5 dni  
przed rozpoczęciem wyjazdu studyjnego. 

2. Zamawiający oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa z zakresu ochrony danych osobowych, 
tzn.: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 
(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.). 

3. Wykonawca oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie na potrzeby 
realizacji niniejszej umowy, co dotyczy również przekazywania danych do państwa 
trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

§ 9 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
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§ 10 
Do niniejszego zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30.000 euro, nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zgodnie z art. 4 pkt 8 tejże ustawy. 

§ 11 
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie właściwe 
przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 12 
Umowa niniejsza sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym  
dla Wykonawcy i dwóch dla Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
................................................................     ............................................................ 
 WYKONAWCA       ZAMAWIAJĄCY 
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