
Umowa 
na świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu warsztatów wyjazdowych

dla 135 Uczestników Projektu  pn.: „Czerwony guzik życia – aktywizacja społeczna
 i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” 

zawarta dnia …………….2018 roku w Kraśniku, pomiędzy:

Powiatem  Kraśnickim  z  siedzibą  przy  Alei  Niepodległości  20,  23-204  Kraśnik
reprezentowanym przez:

Zarząd Powiatu w Kraśniku, w którego imieniu działają:

1. ………………………………………………...
2. …………………………………………………

przy kontrasygnacie:

Skarbnik Powiatu - Zofia Skórska
zwanym dalej „Zamawiającym”,
a                                        
……………………………………………..
                              
zwaną dalej „Wykonawcą” 

w wyniku dokonania przez Zamawiającego w trybie „przetargu nieograniczonego” wyboru
oferty  Wykonawcy  na  świadczenie  usługi   polegającej  na  zorganizowaniu  warsztatów
wyjazdowych  dla  135  Uczestników  Projektu  pn.:  „Czerwony  guzik  życia  –  aktywizacja
społeczna i zdrowotna mieszkańców Powiatu Kraśnickiego” współfinansowanego ze środków
Unii  Europejskiej  w  ramach  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach  Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie
społeczne, Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.  

 § 1

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zorganizowanie czterech jednodniowych warsztatów
wyjazdowych z przewodnikiem do:

1) KAZIMIERZA DOLNEGO  – WĄWOLNICY – NAŁĘCZOWA:

Godz. 8.00 – wyjazd do Kazimierza
Godz. 9.00 – spotkanie z przewodnikiem
KAZIMIERZ – PROGRAM ZWIEDZANIA – godz. 9.00 – 12.00
- Góra Trzech Krzyży – wejście
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- Ruiny Zamku Kazimierza Wielkiego
- Baszta
- Kościół farny św. Jana Chrzciciela i św. Bartłomieja
- Rynek
- Klasztor Ojców Franciszkanów
Godz. 12.00 – przejazd do Wąwolnicy
WĄWOLNICA – PROGRAM ZWIEDZANIA – godz.12.30 – 13.30
- Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej 
- Historia Wąwolnicy (warsztaty)

Godz. 13.30 – przejazd do Nałęczowa
NAŁĘCZÓW PROGRAM ZWIEDZANIA – godz.14.00 – 16.30 
- spacer po mieście 
- Park Zdrojowy 
- Pijalnia Wód i Palmiarnia

Godz. 16.30 – wyjazd z Nałęczowa. 
Powrót około godz. 18.00

2) LUBLINA - KOZŁÓWKI:

Godz. 8.00 – wyjazd do Lublina
Godz. 9.30 - spotkanie z przewodnikiem
LUBLIN – PROGRAM ZWIEDZANIA – GODZ. 9.30 – 11.30
STARE MIASTO: 
− Wzgórze Zamkowe
− Brama Grodzka 
− Ul. Grodzka
− Plac po Farze 
− Trybunał Koronny 
− Rynek
− Brama Krakowska
− Archikatedra św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty 

Godz. 12.00 – godz. 13.00 – Podziemna Trasa Turystyczna
Godz. 13.00 - przejazd do Kozłówki

KOZŁÓWKA – PROGRAM ZWIEDZANIA – godz. 14.00 -16.30
Muzeum Zamoyskich:
− Pałac 
− Powozownia
− Ogród
Warsztaty z historii powstania Muzeum.
Godz. 16.30 - wyjazd z Kozłówki. Powrót około godz. 18.30
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3) SANDOMIERZA:

Godz. 8.00 – wyjazd do Sandomierza
Godz. 9.30 – spotkanie z przewodnikiem
SANDOMIERZ – PROGRAM ZWIEDZANIA – godz. 9.30 – 13.00
-spacer Wąwozem Królowej Jadwigi

STARE MIASTO:
- Kościół św. Jakuba 
- Katedra (z zewnątrz)
- Ratusz
Godz. 13.00 – godz. 14.00 - Zbrojownia Rycerska – warsztaty historyczne z pokazu sztuki 
rycerskiej 
Godz. 14.00 – przejazd do winnicy - degustacja lokalnych win i nalewek
Godz. 17.30 – wyjazd z Sandomierza. Powrót około godz. 19.00

4) ZAMOŚCIA - ZWIERZYŃCA:

Godz. 7.00 - wyjazd do Szczebrzeszyna
Godz. 8.00 – spotkanie z przewodnikiem
SZCZEBRZESZYN – PROGRAM ZWIEDZANIA
– godz. 9.00 – 9.30
– Pomnik Chrząszcza

Godz. 9.30 – wyjazd do Zwierzyńca

ZWIERZYNIEC – PROGRAM ZWIEDZANIA – godz. 10.00 – 12.30
– Kościół na Wodzie 
– Rezerwat Tarpanów
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY:
– Spacer przez Rezerwat "Szumy nad Tanwią"

Godz. 12:30 wyjazd do Zamościa

ZAMOŚĆ–PROGRAM ZWIEDZANIA – godz. 13.00 – 16.30
– Stare Miasto
– Katedra
– Warszaty historyczne w Muzeum Arsenał
– Mury obronne
Godz. 18.30 wyjazd z Zamościa. Powrót około godz. 20.00.
dla 135 Uczestników projektu. 
2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, w trakcie czterech jednodniowych
warsztatów  wyjazdowych  zostanie  zapewniony  przez  Wykonawcę  dla  wszystkich
Uczestników Projektu posiłek w postaci drugiego dania. 
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§ 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 (Dz.  U.  z  2017  r.
poz. 2361,  z późn. zm.) 

2.  W  cenę  jednego  wyjazdu  powinny  zostać  wliczone  koszty  wynajmu  autokaru,
przewodnika,  zakupu biletów, obiadu (  II dania) oraz pokrycia  kosztów ubezpieczenia
Uczestników Projektu. 

3.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przesłania  Zamawiającemu  kopii  dokumentu
ubezpieczenia najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu na wycieczkę.

4.  Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższa starannością w celu zapewnienia
wysokiego standardu usług.

5.  Warsztaty wyjazdowe powinny odbywać się nie częściej niż raz w tygodniu i zakończyć
najpóźniej 30 października 2018 roku.

§ 3

1. Cena  za  organizację  warsztatów  wyjazdowych  dla  135  uczestników,  na  warunkach
określonych  w  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  ofercie  Wykonawcy
wynosi brutto: ……………………………… złotych (słownie: brutto …………. złotych).

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  należne  Wykonawcy  płatne  będzie  przelewem  po  zrealizowaniu
przedmiotu umowy, na konto wskazane w fakturze, w terminie 14 dni roboczych od daty
otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i rachunkowym faktury
VAT.

4. Faktura, o której mowa w ust. 5 winna być wystawiona na adres: 
Nabywca: Powiat Kraśnicki, Al. Niepodległości 20, 23-204 Kraśnik 
NIP 715-171-69-35
REGON: 431019490
Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Kraśniku

5. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających

z niniejszej umowy na osoby trzecie.

§ 4

1. W  przypadku  niewykonania  przez  Wykonawcę  przedmiotu  umowy,  Wykonawca
zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 15% wartości umowy brutto,
określonej zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 
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2. Jeżeli  Wykonawca  odstąpi  od  umowy  z  przyczyn  niezależnych  od  Zamawiającego,
zapłaci  karę  umowną  w wysokości  10  % wartości  umowy brutto,  określonej  zgodnie
z § 3 ust. 1 umowy.

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
należnego zgodnie z § 3 ust. 1 umowy. 

4. W  przypadku  niewykonania  lub  nienależytego  wykonania  przez  Wykonawcę
któregokolwiek ze świadczeń określonych przez Zamawiającego, dotyczących: transportu,
wyżywienia,  programu  zwiedzania,  zapewnienia  opieki  uprawnionego  przewodnika
podczas  całej  wycieczki,  opłat  za  bilety,  bądź  jakichkolwiek  innych  wymagań
określonych  w specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  bądź  niniejszej  umowie,
Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej
w § 3 ust. 1 umowy za każdy stwierdzony pisemnie taki przypadek, w sumie jednak nie
więcej  niż  20%  wartości  umowy  brutto.  Wykonawca  wyraża  zgodę  na  potrącenie
naliczonych kar umownych za niewykonanie przedmiotu umowy z wynagrodzenia.

5. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego,
przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie
cywilnym.

§ 5

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu służy
prawo zgłoszenia Wykonawcy reklamacji.

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 winna być złożona niezwłocznie w trakcie trwania
warsztatów wyjazdowych, bądź po ich zakończeniu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia
ich zakończenia.

3. Reklamacja  winna  zawierać  przedstawienie  okoliczności  faktycznych  uzasadniających
reklamację oraz żądanie Zamawiającego.

4. Reklamacja  winna być  rozpatrzona  przez  Wykonawcę,  w terminie  14  dni  od dnia  jej
otrzymania.

5. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4  oznacza jej uznanie.

§ 6

1. Zamawiający  zobowiązuje  się  dostarczyć  Wykonawcy  dane  osobowe  uczestników
wycieczki  (imię,  nazwisko,  adres  zamieszkania,  nr  PESEL)  najpóźniej  na  7  dni
przed rozpoczęciem wycieczki.

2. Zamawiający  jako  administrator  danych  osobowych  uczestników  wycieczki  powierza
Wykonawcy  przetwarzanie  danych  osobowych  wyłącznie  na  czas  i  w  celu  realizacji
umowy.

3. Wykonawca  oświadcza,  iż  dysponuje  środkami  technicznymi  i  organizacyjnymi
zapewniającymi  ochronę  przetwarzanych  danych,  w  tym  należnymi  zabezpieczeniami
umożliwiającymi  przetwarzanie  danych  osobowych  zgodnie  z  obowiązującymi
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przepisami.  W  zakresie  przestrzegania  tych  przepisów  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność jak administrator danych.

4. Na  wniosek  Zamawiającego,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  niezwłocznego
dostarczenia  mu  informacji  koniecznych  do  stwierdzenia,  że  Wykonawca  przetwarza
i  zabezpiecza  powierzone  mu  dane  osobowe  w  sposób  zgodny  z  przepisami  prawa
oraz postanowieniami niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, także po wygaśnięciu niniejszej umowy.

6. Zamawiający wyraża zgodę na powierzenie danych osobowych uczestników wycieczki
firmie ubezpieczającej ich w zakresie NNW.

§ 7

1. Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
      a) zmiany polegającej na rozszerzeniu programu zwiedzania bez zmiany ceny oferty,

b) zmiany kolejności zwiedzanych obiektów/miejsc, 
2. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może

wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych:

a)  zmiana  danych  związanych  z  obsługą  administracyjno  –  organizacyjną  umowy
(np. zmiana rachunku bankowego ),

b)  zmiany  danych  teleadresowych,  zmiany  osób  wskazanych  do  kontaktów  między
stronami.

§ 8

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, po rygorem nieważności.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo
Zamówień  Publicznych,   Kodeksu  Cywilnego   i  Ustawy  o  Imprezach  Turystycznych
i Powiązanych Usługach Turystycznych.
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§ 10

Wszelkie spory na tle stosowania niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy
dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca  Zamawiający
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