
         
 

Projekt współfinansowany przez Uni ę Europejsk ą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ram ach 
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2007 – 2013 

 
„FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI” 

 

Załącznik nr 5 

 
WZÓR ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY  

na organizacj ę wizyt studyjnych (study tour) dla środowisk wodniackich, osób 
opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyk ą Wielkiej P ętli Wielkopolski, 

blogerów, dziennikarzy i touroperatorów (4 spływy k ajakowe w 2014 roku) – 
w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promo cja markowego produktu 

turystyki wodnej Wielka P ętla Wielkopolski” 
 

 
 

zawarta  w dniu ………………… 2014 roku   w  Poznaniu pomiędzy:   
 
Stowarzyszeniem Wielkopolska Organizacja Turystyczn a z siedzib ą w Poznaniu,  
przy ul. 27 Grudnia 17/19, zarejestrowanym przez Sąd Rejonowy Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000178416, o numerze 
 NIP 778-14-13-656, Regon 634538527 reprezentowanym przez: 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiaj ącym” 
a 
………………………………………………………, z siedzibą w ……………., przy ul………………………….., 
NIP……………………………………………., reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
zwanym dalej Wykonawc ą”, 
 
 
 
W wyniku rozstrzygnięcia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania 
ofertowego, zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem 
Operacyjnym na lata 2007-2013 dla Beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego i budŜetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6, i 1.7 
oraz Priorytetów II (z wyłączeniem Działania 2.8) i IV-VI - została zawarta umowa o następującej treści: 
 

 
§ 1 

Warunki wst ępne  
 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe na dzień zawarcia niniejszej Umowy nie uległy zmianie dane, o których 
mowa w Oświadczeniu nr 2 „Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu” 
oraz w oświadczeniu nr 3 „Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania” 
do zapytania ofertowego z dnia ……….2014 r., które miałyby wpływ na waŜność niniejszej Umowy 
i są zgodne z dokumentami przedstawionymi na okoliczność jej zawarcia. 
 

2. Strony oświadczają, Ŝe niniejsza Umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  
o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego właściwego dla zamówień  
o wartości poniŜej 30 tys. euro. 
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§ 2 
Przedmiot Umowy  

 
1. Przedmiotem Umowy jest organizacja przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego wizyt studyjnych 

(study tour) dla środowisk wodniackich, osób opiniotwórczych, turystów zainteresowanych tematyką 
Wielkiej Pętli Wielkopolski, blogerów, dziennikarzy i touroperatorów, tj. przeprowadzenie 4 (czterech) 
spływów kajakowych w ramach realizacji projektu pn. „Kompleksowa promocja markowego produktu 
turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” - współfinansowanego przez Unię Europejską z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI - Turystyka i środowisko 
kulturowe, Działania 6.1 - Turystyka, Schematu II – Promocja i informacja turystyczna Wielkopolskiego 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 

 
2. W 4 wizytach studyjnych (tj. 4 spływach kajakowych)  uczestniczy ć będzie maksymalnie do 10 

osób oraz 1 osoba do obsługi .   

3. Uczestnicy wizyt studyjnych będą wskazani przez Zamawiającego w terminie ustalonym przez strony.  

4. Podstawą potwierdzenia udziału danej osoby w wizycie studyjnej jest wykaz uczestników spływu 
sporządzony i dostarczony przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca oświadcza, Ŝe przy wykonaniu niniejszej umowy dołoŜy wszelkich starań w celu 
zagwarantowania jak najlepszego wykonania usługi. 

 
§ 3 

Termin oraz miejsce realizacji Umowy 
 

1. Realizacja zamówienia będzie miała miejsce od dnia zawarcia umowy z Wykonawc ą do dnia 
30 września 2014 roku.  

2. Planowany harmonogram organizacji study tour w roku 2014 r. będzie obejmować: II-III kwartału 2014 r. 

3. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmiany ilości wizyt studyjnych przewidzianych na dany kwartał 
realizacji zadania tj. organizację mniejszej ich ilości w pierwotnym kwartale i przeniesienie wskazanych 
terminów organizacji na kwartał bardziej odpowiadający warunkom realizacji Projektu. Łączna suma 
wizyt nie ulegnie jednakŜe zmianie. Zmiana taka nie wymaga aneksowania Umowy. 

4. Przy ustalaniu terminów wizyt studyjnych naleŜy pominąć terminy, w których odbywają się targi 

turystyczne organizowane w Polsce i za granicą. W związku z tym, ostateczny termin wizyt studyjnych - 

ustalany będzie przez obie strony, tj. Zamawiającego oraz Wykonawcę. 

5. Wizyty studyjne zostaną przeprowadzone w ………….……………1(województwo/ obszar/ miejscowość). 

6. Harmonogram wraz z wykazem miejsc i terminów wizyt studyjnych w 2014 roku zostaną ustalone 
wspólnie z Zamawiającym i przyjęte w ramach dokumentu zatwierdzonego przez Strony najpóźniej 
14 dni od dnia zawarcia umowy realizacji usługi.  

7. Zatwierdzony harmonogram moŜe ulec zmianie z przyczyn obiektywnych, trudnych do przewidzenia w 
dniu jego przyjmowania, jednak całkowity koszt wykonania zamówienia nie moŜe ulec zmianie. 

8. Ostateczny terminarz dla danej wizyty studyjnej zostanie ustalony między Stronami najpóźniej 
7 dni przed dniem rozpoczęcia spływu. Ostateczny program wizyty studyjnej - plan wyjazdu i pobytu - 
musi być zatwierdzony przez Zamawiającego najpóźniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia spływu. 

9. KaŜda wizyta studyjna realizowana będzie przez 3 dni robocze lub weekendy z 2 noclegami, podczas 
których trwać będzie spływ kajakowy połączony z dodatkowymi atrakcjami zaproponowanymi przez 
Wykonawcę. Wykonawca ma za zadanie zagospodarować czas spędzony przez uczestników w trakcie 
spływów lub poza nimi (w trakcie trwania wizyty studyjnej) w sposób atrakcyjny i oryginalny. Program 
winien uwzględniać zwiedzanie okolicznych walorów kulturowych i przyrodniczych. Propozycje naleŜy 

                                                 
1 Zapis zostanie doprecyzowany na etapie zawarcia Umowy. 
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przedstawić do uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego – co najmniej 3 istotnie ró Ŝniące si ę 
programy . 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę miejsc imprezy tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń 
losowych oraz siły wyŜszej, których na dzień składania ofert nie moŜna było przewidzieć. Zmiana 
wymaga powiadomienia i akceptacji przez Zamawiaj ącego . Nowe miejsce imprezy musi być 
zgodne z warunkami wskazanymi w zapytaniu ofertowym  oraz standardowo nie gorsze od 
miejsca imprezy zaakceptowanego uprzednio przez Zamawiającego. 

11. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu propozycje menu usługi gastronomicznej do akceptacji 
minimum 2 dni przed rozpoczęciem study tour. Gdyby tego wymagali uczestnicy spływu, Wykonawca 
ma obowiązek zapewnić równieŜ posiłek wegetariański. Zamawiający poda Wykonawcy liczbę posiłków 
wegetariańskich 3 dni przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. 

§ 4 
Obowi ązki Wykonawcy 

 
1. W ramach realizacji zadania Wykonawca winien spełniać następujące wymogi: 

• zapewnić sprawność techniczną jednostki pływającej zabezpieczając ją tym samym przed 
zatonięciem oraz umoŜliwiając korzystanie z niej bez naraŜania zdrowia i Ŝycia uczestników 
imprezy. Za stan jednostki pływającej odpowiada jej właściciel, 

• kajaki turystyczne 2-osobowe przeznaczone do rekreacji i okazjonalnej turystyki wyposaŜyć 
w wiosła oraz kamizelki dla kaŜdego z uczestników z osobna, 

• na grupę winna przypadać co najmniej 1 wykwalifikowana  osoba obsługująca (instruktor 
rekreacji ruchowej o specjalności kajakarstwo) – zgodnie z przyjętymi zasadami 
bezpieczeństwa na wodzie, 

• zabezpieczyć miejsca szczególnie niebezpieczne na trasie. Ponadto Wykonawca 
zobligowany jest zapewnić uczestnikom moŜliwość udzielenia pierwszej pomocy ze strony 
wykwalifikowanej osoby, 

• Zamawiający wymaga, Ŝeby kaŜde z wizyt studyjnych miało opiekuna/pilota biegle 
władającego językiem angielskim wskazanego przez Wykonawcę do kontaktu 
z uczestnikami imprezy oraz Zamawiającym, tj. osobę odpowiedzialną za organizację 
konkretnej imprezy. Reprezentant Wykonawcy musi przebywać (przez okres trwania 
imprezy) w miejscu odbywania imprezy w celu zapewnienia prawidłowej organizacji imprezy 
i powinna być w całodobowej dyspozycji telefonicznej. Zamawiający dopuszcza zmianę 
opiekuna/pilota imprezy tylko w przypadkach wynikających ze zdarzeń losowych – zmiana 
wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego, 

• zgodnie z przepisami Ŝeglugowymi na śródl ądowych drogach wodnych, w ramach 
realizacji zamówienia Wykonawca winien uzyska ć pisemne zezwolenie Dyrektora 
Urzędu śeglugi Śródl ądowej w Bydgoszczy, na organizacj ę spływu kajakowego.  
 

2. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest zapewnić: 

a) Regulamin imprezy:  
• opracowanie Regulaminu spływu w oparciu o Ustawę o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 
poz. 1240 z późn. zm. ) określającego m.in. reguły zachowania się osób obecnych na 
imprezie, 

• dopilnowanie obowiązku zapoznania się z Regulaminem uczestników oraz podpisania go 
przed rozpoczęciem imprezy. 

 

b) Sprawno ść techniczn ą urządzeń:  
• sprawność techniczną i kompletność urządzeń i sprzętu rekreacyjno-sportowego 

przeznaczonego do wykorzystania w ramach wskazanych wizyt studyjnych, 
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• sprawność w/w urządzeń winna podlegać sprawdzeniu kaŜdorazowo przed ich 
udostępnieniem uczestnikom wizyt studyjnych przez podmiot realizujący zadanie. 

 

c) Opiekę medyczn ą i ubezpieczenie:  
• Wykonawca zapewni dostęp do apteczki oraz pierwszej pomocy ze strony wykwalifikowanej 

osoby w miejscu organizacji wizyt studyjnych oraz w razie konieczności opiekę lekarską 
polegająca na wezwaniu lekarza lub pielęgniarki lub dowiezienie uczestnika imprezy do 
przychodni lub szpitala w razie takiej konieczności,  

• ubezpieczenia uczestników zaj ęć od nast ępstw nieszcz ęśliwych wypadków na 
zasadach ogólnych na kwot ę co najmniej 10.000,00 zł na osob ę (Zamawiaj ący 
udost ępni Wykonawcy imiona i nazwiska osób uczestnicz ących w imprezach). 
Potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia Wykonawc a przeka Ŝe na 1 dzień przed 
rozpocz ęciem imprezy przez cały okres obowi ązywania umowy,    

• opiekę podczas spływu kajakowego przynajmniej 1 instruktora kajakarstwa lub ratownika  
albo przewodnika turystycznego lub pilota, 

• Kapok dla kaŜdego z uczestników spływu kajakowego. 
 

d) Transport uczestników: 
• Transport (niepublicznym środkiem transportu) uczestników wizyty studyjnej do i z miejsca 

wskazanego przez Zamawiającego; w tym ewentualny transport w trakcie trwania danej 
wizyty studyjnej. Transport na terenie województwa wielkopolskiego. 

• Środek transportu musi spełniać wszelkie warunki bezpieczeństwa, stan techniczny pojazdu 
musi być zgodny z przepisami o ruchu drogowym, posiada ć sprawn ą klimatyzacj ę, 
ogrzewanie, z miejscami siedzącymi dla wszystkich uczestników imprezy. Przewoźnik musi 
posiadać odpowiednie licencje na przewóz osób i dokumenty dopuszczające pojazd do 
ruchu, a kierowca odpowiednie uprawnienia. 

• W razie awarii środka transportu Wykonawca ma obowiązek zapewnienia transportu 
zastępczego, nie gorszego niŜ ten, który uległ awarii 

• W środku transportu opiekę nad uczestnikami sprawować będzie przedstawiciel Wykonawcy 
– opiekun/pilot biegle władający językiem angielskim lub tłumacz opiekuna  

• Wykonawca na prośbę Zamawiającego przedłoŜy do wglądu dokumenty stwierdzające 
sprawność techniczną pojazdu, waŜne prawo jazdy kierowcy.  

 

e) Ochrona i zabezpieczenie mienia wykorzystanego przy  realizacji niniejszej umowy:  

• Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia elementów 
i wyposaŜenia sprzętu przez cały okres trwania umowy z przyczyn niezawinionych przez 
Zamawiającego. 

• Wykonawca oświadcza, iŜ ewentualne straty wynikłe z utraty lub zniszczenia elementów 
i wyposaŜenia sprzętu zostaną pokryte przez ubezpieczyciela Wykonawcy lub z jego środków 
własnych. 

• Kopi ę polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej za zgodno ść z oryginałem Wykonawca 
dostarczy Zamawiaj ącemu w formie elektronicznej i papierowej w termini e do 3 dni 
przed rozpocz ęciem I study tour przewidzianego harmonogramem.  

f) Pozostałe warunki: 
• Zamawiający wymaga, Ŝeby kaŜde z trwających study tour miało opiekuna wskazanego 

przez Wykonawcę do kontaktu z uczestnikami imprezy oraz Zamawiającym, tj. osobę 
odpowiedzialną za organizację konkretnej imprezy. Reprezentant Wykonawcy musi 
przebywać (przez okres trwania imprezy) w miejscu odbywania imprezy w celu zapewnienia 
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prawidłowej organizacji imprezy i powinna być w całodobowej dyspozycji telefonicznej. 
Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna imprezy tylko w przypadkach wynikających ze 
zdarzeń losowych – zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego,   

• Dodatkowo na wyjeździe Zamawiającego reprezentować będzie pracownik, którego 
zadaniem będzie wizytowanie przebiegu wyjazdu i pobytu uczestników. Koszt pobytu 
Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty, 

• Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia na czas trwania kaŜdej imprezy skierowanych 
przez Zamawiającego uczestników, 

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osoby biegle władającej językiem angielskim 
w osobie opiekuna lub w osobie tłumacza opiekuna, 

• Wykonawca zobowiązany jest do wyposaŜenia uczestników w sprzęt zabezpieczający                      
i ochronny lub ratunkowy,  

• Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia urządzeń  i sprzęt rekreacyjno-sportowy 
na czas trwania imprezy, 

• Wykonawca zobowiązany jest do bieŜącego monitorowania realizacji harmonogramu imprez 
(w tym dokumentowania imprezy poprzez zdjęcia lub filmy), 

• Koszty za przeprawy przez śluzy oraz wszelkie inne związane z realizacją spływu są po 
stronie Wykonawcy, 

• Wykonawca kaŜdorazowo informuje Zamawiającego (e-mail, telefon) 
o trudnościach/problemach związanych z realizacją usługi, zwłaszcza z zachowaniem 
beneficjentów podczas usługi, 

• Wykonawca jest zobowiązany zapewnić dodatkowe atrakcje w czasie trwania study tour 
w miejscach, w zakresie oraz na warunkach uzgodnionych z Zamawiającym,  

• Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy 
w trakcie imprezy oraz przejazdów, noclegów, posiłków, 

• Wykonawca jest zobowiązany do terminowej realizacji zadania zgodnie z ustalonym 
harmonogramem oraz naleŜytej staranności przy organizacji wskazanych imprez,  

• Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania Ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 roku (Dz.U. z 2011 r. Nr 208 
poz. 1240 z późn. zm. ). 

 

g) zapewnienia organizacji study tour zgodnie z wymaga niami stawianymi  
w dokumentacji oraz przedło Ŝonej Ofercie Wykonawcy w post ępowaniu prowadzonym w 
trybie zapytania ofertowego tj.:  

• zapewnienia zakwaterowania, tj. 2 noclegów z wyŜywieniem w czasie 3-dniowego study tour 
w całym okresie realizacji zadania, 

• zapewnienia usługi cateringowej, 
• przygotowania i obsługi wizyt studyjnych, 
• przeprowadzenia z przedstawicielami Zamawiającego rozmów celem dopasowania 

proponowanego programu do potrzeb uczestników study tour i uwzględnienie jego sugestii w 
tymŜe zakresie oraz ustalenia harmonogramu study tour. Informacja o terminie i godzinach 
study tour zostanie ustalona z Zamawiającym. 

 
 

§ 5 
Obowi ązki Zamawiaj ącego  

 
1. Zamawiaj ący zobowi ązany jest do: 

a) dostarczenia Wykonawcy na minimum 3 dni przed terminem kaŜdej imprezy listy uczestników 
zawierającej następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, a w przypadku 
obcokrajowca numer dowodu osobistego  lub paszportu celem ich ubezpieczenia, 
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b) do przekazania na minimum 2 dni przed terminem kaŜdej imprezy imienia i nazwiska osoby 
nadzorującej imprezę będącej jednocześnie jej uczestnikiem, 

c) zapłaty za zrealizowany przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy. 
 
 
2. Zamawiający jako administrator danych powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych – 

uczestników spływów na czas i w celu realizacji umowy oraz w zakresie umoŜliwiającym Wykonawcy 
naleŜytą realizację postanowień umowy. Wykonawca moŜe przetwarzać powierzone dane osobowe 
wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

 
• Wykonawca oświadcza, iŜ dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi zapewniającymi 

ochronę przetwarzanych danych, w tym naleŜytymi zabezpieczeniami umoŜliwiającymi 

przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami art. 36 – 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz 

spełnia wymagania określone w przepisach, o których mowa w art. 39a tej ustawy. W zakresie 

przestrzegania tych przepisów Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak administrator danych. 

• Wykonawca zobowiązuje się do usuni ęcia danych osobowych , o których mowa w ust.1 
takŜe po wygaśnięciu niniejszej umowy. 

 
3. Zamawiający o zmianie terminu wizyty studyjnej powiadomi Wykonawcę nie później niŜ 5 dni roboczych 

przed planowanym terminem warsztatu uzgodnionym przez Strony. 

4. Zamawiający o ostatecznej liczbie uczestników study tour powiadomi Wykonawcę nie później niŜ 4 dni 
robocze przed planowanym terminem study tour uzgodnionym przez Strony. 

5. W przypadku nie podjęcia przez wskazaną osobę udziału w study tour, Zamawiający zobowiązany jest 
skierować na to miejsce inną osobę.  

6. Ostateczne godziny wyjazdów i powrotów ze study tour zostaną podane przez Zamawiającego 2 dni 
przed rozpoczęciem wizyty studyjnej. 

7. Zamawiaj ący zastrzega sobie:  

a) prawo kontroli przebiegu i efektywności study tour oraz frekwencji uczestników; 
b) prawo niezwłocznego rozwiązania umowy w razie nienaleŜytego jej wykonywania przez 

Wykonawcę po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie 
przedstawieniu zadawalającego wyjaśnienia tych nieprawidłowości.      

 
§ 6 

Warunki rozwi ązania Umowy  
 

1. Zamawiaj ącemu przysługuje prawo rozwi ązania umowy ze skutkiem natychmiastowym 
w przypadku: 

a) śmierci2 lub upadłości Wykonawcy, 
b) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 
c) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy oraz 

nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złoŜonego na piśmie. 
d) W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w 

interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia 
naleŜnego z tytułu wykonania części umowy. 

                                                 
2 Zapis zostanie usunięty w przypadku, gdy Umowa nie będzie zawierana z osobą fizyczną 
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3. Rozwiązanie umowy, odstąpienie od niej powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 7 
Zasady komunikacji i przepływu informacji 

 
1. Ze strony Zamawiającego, do współpracy w sprawach związanych z realizacją niniejszej umowy 

upowaŜnionym przedstawicielem jest: ……………………………………., z którym kontaktować się naleŜy 
telefonicznie pod numerem + 48 …………….. lub mailowo za pośrednictwem adresu: 
………………………. 

2. Ze strony Wykonawcy (Koordynatorem Projektu), do współpracy w sprawach związanych z realizacją 
niniejszej umowy upowaŜniony jest ………………………., z którym kontaktować się naleŜy telefonicznie 
pod numerem ………………… lub mailowo za pośrednictwem adresu: ……………………. 

3. Osoba upowaŜniona do współpracy ze strony Zamawiającego uprawniona jest do dokonywania, w 
imieniu i na rzecz Zamawiającego, wszelkich czynności związanych z realizacją niniejszej umowy, za 
wyjątkiem rozwiązania, wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, zmiany wysokości wynagrodzenia oraz 
zmiany przedmiotu umowy. 

4. Wykonawca zapewni obsługę organizacyjno-techniczną oraz zagwarantuje, aby usługa gastronomiczna 
w czasie przerw na posiłki odbywała się sprawnie i zgodnie z Umową. 

5. Wykonawca wskaŜe imię i nazwisko wraz z nr tel. komórkowego opiekuna do kontaktu z uczestnikami 
wizyt studyjnych oraz Zamawiającym, tj. osobę odpowiedzialną za organizację study tour, która musi 
przebywać (przez okres trwania wizyty studyjnej) w miejscu odbywania zajęć w celu zapewnienia 
prawidłowej organizacji zajęć i powinien dysponować telefonem komórkowym i być w całodobowej 
dyspozycji telefonicznej. Zamawiający dopuszcza zmianę opiekuna study tour tylko w przypadkach 
wynikających ze zdarzeń losowych – zmiana wymaga powiadomienia i akceptacji Zamawiającego.  

6. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony i nie 
stanowi zmiany treści Umowy.   

7. Korespondencja między Stronami, w tym w szczególności dotycząca sposobu realizacji Umowy odbywać 
się będzie na adres korespondencyjny Zamawiającego oraz adres korespondencyjny Wykonawcy. 

 

§8 
Odbiór Zadania 

1. Odbiór wykonanego zadania – poszczególnych study tour nastąpi w momencie zatwierdzenia Protokołu 
Zdawczo-Odbiorczego przeprowadzonej wizyty studyjnej przez Wykonawcę i Zamawiającego. 

2. Protokół Zdawczo-Odbiorczy winien być wystawiony kaŜdorazowo po przeprowadzeniu  study tour. 

3. Protokół Odbioru o jakim mowa w ust. 1 powinien zawierać w szczególności: 

a) dzień i miejsce odbioru części Zadania, 

b) informację o braku albo o istnieniu wad w wykonaniu części Zadania. 

 
 

§9 
Wynagrodzenie 

1. Całkowity koszt realizacji  całego zadania wynosi: ………………………….………………………… zł brutto. 

(słownie: ……………………………………………………………………………………….… złotych), tj. 
………………………………………………netto,  (słownie:…….……………………………złotych).  
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2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, będzie wypłacone Wykonawcy w 1/4 części za kaŜdy zrealizowany 
study tour. 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1, moŜe być zmniejszone o ewentualne roszczenia Zamawiającego 
z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wynagrodzenie naleŜne Wykonawcy płatne będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
o numerze ……………. na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, którą Wykonawca wystawi 
niezwłocznie po zrealizowaniu kaŜdej z 4 wizyt studyjnych objętych niniejszą Umową. 

5. Zapłata wynagrodzenia, określonego w ust. 2 nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT za kaŜdy study tour osobno  
i pod warunkiem uprzedniego podpisania przez Zamawiającego Protokołu Zdawczo-Odbiorczego bez 
zastrzeŜeń. 

6. Faktura Wykonawcy zawierać będzie dane Zamawiającego oraz zostanie dostarczona na adres 
korespondencyjny Zamawiającego. 

7. Za dzień zapłaty Wynagrodzenia uwaŜany będzie dzień obciąŜenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

§10 
Odpowiedzialno ść Wykonawcy 

 
1. Wykonawca w przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom ponosi pełną 

odpowiedzialność wobec Zamawiającego za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jego jakość i 
terminowość. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania osób, którym powierzył wykonanie czynności związanych z 
umową, jak za działania własne. 

§11 
Kary umowne 

 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany 

jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20% netto Wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 9 ust. 1. 

2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów wykonania Przedmiotu Umowy,  
o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu następującej 
kary umownej: 0,5% wynagrodzenia netto, określonego w § 9 ust. 1 – za kaŜdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia.  

3. Kwota naliczonych kar umownych moŜe zostać potrącona z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
z tytułu realizacji niniejszej Umowy tj. względem kolejno wystawionych faktur. 

4. Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyŜszającego wysokość 
zastrzeŜonej kary umownej. 

 
§12 

Warunki zmiany Umowy 
 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe nastąpić za zgodą obydwu Stron wyraŜoną na piśmie w 
postaci stosownego aneksu, pod rygorem niewaŜności. Zmiana postanowień niniejszej umowy moŜe 
nastąpić w sytuacjach/warunkach określonych poniŜej: 

a) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy nastąpi zmiana 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację 
przedmiotu umowy.  
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b) Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany umowy, w przypadku gdy konieczność 
wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń instytucji, która 
przyznała środki na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia (umowy), 

c) Strony mogą domagać się przedłuŜenia terminu wykonania przedmiotu umowy tylko i wyłącznie z 
powodu wystąpienia siły wyŜszej, rozumianej jako wystąpienie czynnika niezaleŜnego i 
niezawinionego przez którąkolwiek ze stron, mającego wpływ na realizację postanowień umowy. 
W szczególności za siłę wyŜszą uznać naleŜy takie wydarzenia jak działania wojenne, niepokoje 
społeczne, trzęsienia ziemi, klęski Ŝywiołowe, poŜary, powodzie, działania władz - o ile mają 
wpływ na prawidłowe realizowanie postanowień niniejszej umowy i nie są wynikiem okoliczności 
zawinionej przez Stronę. 

2. W razie wystąpienia przypadku siły wyŜszej mającego negatywny wpływ na prawidłowe realizowanie 
postanowień niniejszej umowy, Strona działająca pod wpływem siły wyŜszej zostaje zwolniona ze swoich 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na czas występowania siły wyŜszej, a uzgodnione terminy 
zostaną odpowiednio przedłuŜone. 

3. W razie wystąpienia przypadku siły wyŜszej Strona, która ze względu na siłę wyŜszą nie moŜe 
zrealizować swoich zobowiązań, jest zobowiązana powiadomić pisemnie o tym fakcie drugą Stronę 
oraz podać dane na temat okoliczności siły wyŜszej oraz ich wpływu na realizację zobowiązań. 

4. Po ustaniu siły wyŜszej, Strona dotknięta działaniem siły wyŜszej jest zobowiązana niezwłocznie 
powiadomić pisemnie drugą Stronę o fakcie ustania okoliczności lub zdarzeń siły wyŜszej. Po 
otrzymaniu zawiadomienia Strony ustalą nowy termin realizacji umowy. Termin wykonania umowy moŜe 
zostać przedłuŜony, w takiej sytuacji, o czas występowania siły wyŜszej. 

§13 
Postanowienia ko ńcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 

2. Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją Umowy będą rozstrzygane polubownie, zaś w 
przypadku braku porozumienia zostaną rozpoznawane przez sąd właściwy miejscowo ze względu na 
siedzibę Zamawiającego. 
 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Zamawiającego i jednym dla 
Wykonawcy. 

 

                         ZAMAWIAJ ĄCY                    WYKONAWCA 

 
 
 
 
 
               ………………………………….                                                        …………………………………. 
 


