
 

           

Załącznik nr 8 do SIWZ 

WZÓR UMOWY 

Umowa nr ..........… 

zawarta w dniu ............................ w Krakowie pomiędzy  

 

Małopolską Organizacją Turystyczną Rynek Kleparski 4/13 31-150 Kraków NIP: 6762202113   

Regon: 356372852 do reprezentowania, którego uprawniony jest samodzielnie: 

.................................................................................zwany „Zamawiającym” 

a 

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

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

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

reprezentowanym przez ......................... – ..............., zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

Niniejsza umowa jest następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

Umowa jest realizowana w ramach projektu pt. „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu 

czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne” 

 

§ 1 

1. Niniejszą umową Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji usługę pn 

„Kompleksowa organizacja 15 przyjazdowych misji gospodarczych grup przedsiębiorców (z Unii 

Europejskiej, Ukrainy, Azji, Bliskiego Wschodu, Północnej Ameryki) z branży turystycznej do 

Małopolski w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn „Promocja oferty 

gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w ekspansji na 

rynki zewnętrzne” polegającej w szczególności na: 

a) kompleksowej i logistycznej organizacji 4/6-dniowej misji gospodarczej promującej potencjał 

gospodarczy województwa Małopolskiego dla ……. (ilość) przedsiębiorców, realizowanej w ramach 

projektu pn. „„Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie 

Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne zwanej dalej „misją”. Wykonawca będzie 



 

bezpośrednio odpowiedzialny za przygotowanie, przeprowadzenie oraz obsługę logistyczną i 

techniczną przedmiotowej misji. Przy czym misje zaplanowane z Białorusi, Hiszpanii mają zostać 

przeprowadzone zgodnie z załączonymi do SOPZ załącznikami 1a, 1b co oznacza konieczność 

dostosowania rezerwacji lotniczych jak również innych do wskazanych ram czasowych.  

b) Zapewnieniu bezpośredniego Transferu lotniczego lub samochodowego, zakwaterowania i 

wyżywienia, przewodnika/pilota zgodnie z SOPZ. 

2. Wykonawca, zobowiązuje się do kompleksowej realizacji przedmiotu umowy określonego w ust.1, 

zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia, Programem ramowym 

merytorycznym przygotowanym przez Zamawiającego oraz oferty Wykonawcy stanowiących 

odpowiednio, załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2, do niniejszej umowy. 

3. Zamówienia, dotyczące realizacji poszczególnych Misji/ZADAŃ:  

−Misje będą realizowane wg bieżących potrzeb Zamawiającego;  

-termin realizacji poszczególnych zamówień– do minimum ... dni od momentu poinformowania o 

potrzebie organizacji misji. 

4. Miejscem wykonania przedmiotu umowy będzie Małopolska 

5. MOT w dniu odbioru przedmiotu umowy dokona oceny ilościowej i jakościowej, zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia. Z czynności odbioru przedmiotu umowy zostanie sporządzony, przez 

Wykonawcę, protokół odbioru, podpisany przez strony umowy, tj. osoby upoważnione do tej czynności. 

6. Zamawiający zastrzega, że realizacja przedmiotu Umowy  odbywać się będzie zgodnie z 

rzeczywistym zapotrzebowaniem Zamawiającego. W przypadku niewykorzystania przez 

Zamawiającego ogólnej wartości przedmiotu Umowy określonej w § 1 ust. 2 Wykonawcy nie przysługują 

żadne roszczenia z tego tytułu wobec Zamawiającego. 

7. Umowa  zostaje zawarta na czas oznaczony i obowiązuje od dnia podpisania do dnia ….roku, z 

zastrzeżeniem, że umowa ulegnie wcześniejszemu wygaśnięciu z chwilą osiągnięcia maksymalnej 

wartości umowy brutto określonej w § 1 ust. 2. 

8. Szczegółowe warunki realizacji zostały opisane w SOPZ stanowiącym załącznik do niniejszej umowy. 

9. W dniu podpisania umowy Wykonawca ma obowiązek przedłożyć polisę OC odpowiadającą 

deklaracji złożonej w ofercie. Polisa stanowi załącznik do niniejszej umowy. 

§ 2 

1. Dokładny termin wykonania przedmiotu zamówienia (poszczególnych misji) zostanie wskazany 

Wykonawcy najpóźniej na ………... przed datą rozpoczęcia misji wraz z ramowym merytorycznym 

program misji. Za wyjątkiem misji z Białorusi i Hiszpanii zaplanowanych na wrzesień 2017, których 

program jest załączony do SIWZ wraz z informacją o terminie przeprowadzenia.  



 

2.  Wykonujący zlecenie prześle zamawiającemu doprecyzowany ramowy  program misji gospodarczej 

do akceptacji najpóźniej tydzień przed rozpoczęciem planowanej wizyty. 

§ 3 

1. Za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1, Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie: ....................... zł brutto (słownie: .............................. zł). 

Kwota wynagrodzenia obejmuje wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy. 

W przypadku wystąpienia różnicy między treścią oferty, a zakresem faktycznie wykonanej usługi, w 

szczególności w zakresie ilości osób lub usług towarzyszących pierwotnie zawartych w treści oferty 

Wykonawca może domagać się wypłaty wynagrodzenia jedynie w zakresie faktycznie poniesionych 

kosztów. Wynagrodzenie należne w takim przypadku wykonawcy pomniejszone zostanie o koszty jakie 

Wykonawca miał możliwość bądź faktycznie otrzymał zwrotnie  w związku z rezygnacją. 

2. Zapłata kwoty wskazanej w ust. 1 nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT 

w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego. 

3. Podstawę wystawienia faktury, o której mowa w ust. 2 stanowi Protokół Odbioru podpisany bez uwag 

i zastrzeżeń przez obie strony i szczegółowo opisany w § 4 umowy. 

4. Fakturę należy wystawić na: 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113 

Regon: 356372852  

5. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem bankowym na konto wskazane na fakturze przez 

Wykonawcę. 

7. Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty realizacji umowy, a także 

wynagrodzenie za przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do opracowań stworzonych przy 

realizacji misji gospodarczej. 

8. Adresem dla doręczenia Zamawiającemu faktury Wykonawcy jest 

Małopolska Organizacja Turystyczna 

Rynek Kleparski 4/13 

31-150 Kraków 

NIP: 6762202113 



 

Regon: 356372852 

§ 4 

1. Wszelkie koszty związane z organizacją i realizacją misji ponosi Wykonawca. 

2. Z realizacji zadania Wykonawca przygotuje Protokół Odbioru określający szczegółowo sposób 

realizacji poszczególnych elementów zadania. Protokół zostanie dostarczony Zamawiającemu w 

terminie 7 dni od dnia zakończenia przedmiotowej misji. 

3. Protokół Odbioru zawierać będzie: 

1) dzień i miejsce odbioru Protokołu, 

2) informację o przebiegu misji – raport z misji 

3) informację o braku albo o zaistnieniu wad w wykonaniu usługi, 

4) program misji, 

5) dokumentację fotograficzną z przebiegu misji; 

6) listy obecności uczestników misji na poszczególnych punktach programu  

7) listy obecności  MŚP uczestniczących w warsztatach  

8) ankiety ewaluacyjne wypełnione przez uczestników misji (dostarczone uprzednio przez 

Zamawiającego 

4. Stwierdzone w protokole odbioru wady lub braki przy realizacji poszczególnych elementów misji 

stanowią podstawę do proporcjonalnego pomniejszenia wynagrodzenia za tę część zamówienia. 

5. Osobą uprawnioną do popisania Protokołu Odbioru po stronie Zamawiającego jest 

……………………….. 

6. Osobą uprawnioną do popisania Protokołu Odbioru po stronie Wykonawcy jest 

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

 

§ 5 

1. Wykonawca zapewnia, że wykona przedmiot umowy terminowo, rzetelnie przy zachowaniu 

należytej staranności. 

2. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do: współdziałania z 

Zamawiającym w zakresie koniecznym do prawidłowej realizacji umowy, dotrzymywania obustronnie 

ustalonych terminów, a Zamawiający do udzielenia Wykonawcy wszelkich informacji, materiałów i 

dokumentacji znajdujących się w jego posiadaniu, które będą niezbędne do prawidłowego i 

terminowego wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zapewnia, że dysponuje odpowiednią wiedzą i doświadczeniem koniecznym do 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz że posiada odpowiednie zaplecze organizacyjne, 

techniczne, intelektualne oraz finansowe gwarantujące wykonanie przedmiotu zamówienia terminowo, 

rzetelnie z dołożeniem najwyższej staranności. 

§ 6 

1.Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części prac podwykonawcom w ramach umowy. 

2. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich 

podwykonawców tak, jak za swoje działania lub zaniechania. 



 

§ 7 

1. Wszelkie działania, z wyłączeniem czynności powodujących zmianę lub ustanie stosunku 

zobowiązaniowego między Stronami, których podjęcie jest wymagane lub dopuszczalne, jak również 

wszelkie dokumenty, których sporządzenie jest wymagane lub dopuszczalne na mocy Umowy przez 

Zamawiającego lub Wykonawcę, mogą być podejmowane lub sporządzane przez przedstawicieli Stron. 

2. Osobą upoważnioną do współdziałania z Wykonawcą oraz odpowiedzialną za prawidłową realizację 

przedmiotu umowy po stronie Zamawiającego jest ….   tel.: .........................., e.mail: 

.................................., 

3. Osobą upoważnioną do współdziałania z Zamawiającym oraz odpowiedzialną za prawidłową 

realizację przedmiotu umowy po stronie Wykonawcy jest ..........................tel.: .................... mail: 

.................................... 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 2 i ust. 3, następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej 

Strony i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

5. Korespondencja między Stronami, w tym w szczególności dotycząca sposobu realizacji Umowy 

odbywać się będzie na adres e-mailowy Zamawiającego, adres e-mailowy Wykonawcy. 

§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków zgodnie z treścią niniejszej Umowy, 

sumiennie i odpowiedzialnie oraz w sposób odpowiadający ogólnie przyjętym zasadom staranności oraz 

do niepodejmowania działań na niekorzyść Zamawiającego. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z Zamawiającym w zakresie wykonywanych przez siebie 

obowiązków. 

3. Zamawiający ma prawo w każdym czasie kontrolować sposób wykonywania powierzonych 

Wykonawcy obowiązków. 

4. W przypadku niewykonania przedmiotu umowy, wykonania go wadliwie lub w sposób nienależyty, 

Zamawiającemu przysługują kary umowne odpowiednio: 

1) W sytuacji niewykonania przez Wykonawcę zobowiązania, o którym mowa w §1 ust. 1 lit. a), 

Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

2) W razie niedochowania terminu w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit.a) w 

stosunku do terminu określonego w § 2 zd.1, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 30 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

3) W razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 lit. b) w stosunku do 

terminu wskazanego w § 1 ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 2 

% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki. 



 

4) W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego lub Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 30 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1. 

5) W przypadku nienależytego wykonania zadań, o których mowa w SOPZ w dziale I pkt. 13 ppkt. 1-12 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każde nienależycie wykonane zadanie z 

wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy. 

6) Za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy w wysokości 2% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez 

Zamawiającego na usunięcie wad. 

6. Kary umowne, o których mowa w ust. 5 pkt: 1-3, 5-6 podlegają sumowaniu. 

7. Kary umowne są płatne w terminie 7 dni od dnia złożenia żądania w tym zakresie przez 

Zamawiającego. 

8. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary 

umownej na zasadach ogólnych. 

9. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

§ 9 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku przewidywanym w Kodeksie Cywilnym oraz 

ponadto w przypadku: 

1) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, 

2) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji umowy, 

3) wykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób niezgodny z jej zapisami – po uprzednim 

pisemnym wezwaniu przez Zamawiającego do jej prawidłowego wykonania. 

2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej. 

§ 10 

1. Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W kwestiach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 

publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

3. W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem Umowy Strony poddają ewentualne spory 

rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 



 

każdej ze stron. 

§11 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszystkich informacji uzyskanych w związku 

z wykonywaniem umowy, niezależnie od formy zdobycia tych informacji i ich źródła, z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa. 

2. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, co do charakteru danej informacji, przed jej ujawnieniem lub 

uczynieniem dostępną Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o wskazanie, czy informację tę ma 

traktować jako poufną. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności w celu przestrzegania postanowień pkt 

1 i 2 przez swoich pracowników oraz osoby działające na jego zlecenie lub w jego interesie, bez względu 

na podstawę prawną związku tych osób z Wykonawcą. 

 

§ 12 

ZMIANY UMOWY 

Wprowadzenie zmian treści umowy wymaga sporządzenia pod rygorem nieważności pisemnego 

aneksu. Zmiany te nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy, a potrzeba ich wprowadzenia 

może wynikać w szczególności z następujących okoliczności: 

1) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy; 

2) zmian danych teleadresowych określonych w niniejszej umowie; 

3) skrócenia okresu obowiązywania umowy. 

 

§ 13 Odstąpienie od umowy  

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę 

Prawo zamówień publicznych i ustawę Kodeks cywilny oraz w przypadkach podstawowych naruszeń 

przez Wykonawcę umowy, a w szczególności wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Do podstawowych naruszeń niniejszej umowy zalicza się niewykonanie umowy  w umówionym 

terminie (określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ofercie oraz ). 

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej w terminie 30 dni 

kalendarzowych od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu podstaw do jego dokonania i musi 

zawierać uzasadnienie. 



 

4. W przypadku określonym ust. 2 niniejszego paragrafu, odstąpienie może nastąpić bez uprzedniego 

wzywania Wykonawcy i wyznaczania mu dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia. 

5. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca w ciągu 7 dni zwróci Zamawiającemu wszelkie 

materiały i dokumenty otrzymane w toku wykonywania umowy. 

 

§ 14 Kary umowne 

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego niewykonania lub niewłaściwego wykonania 

umowy, Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną w wysokości 20 000 zł (słownie: dwadzieścia 

tysięcy złotych) za każdy przypadek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy, w 

szczególności za  niewykonanie lub niewłaściwego wykonanie umowy uznaje się nie dotrzymanie 

terminów określonych w umowie. 

2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braku polisy OC w ogóle lub przedłożenia polisy 

OC w wysokości niższej niż zadeklarowana w ofercie Wykonawca zapłaci Zlecającemu karę umowną 

w wysokości 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w 

przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w całości poniesionych szkód. 

 

§ 15 

Integralną częścią umowy są załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, 

- Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy. 

 

Za Zamawiającego        Za Wykonawcę 
                        

 


