
Identyfikator: NOZ/ ZPu – …./NK/2012
Załącznik nr 1

(do zapytania ofertowego)

PROJEKT

Umowa Nr NK-……………
zawarta dnia …………………………….. r. w Lublinie pomiędzy:
Wojewódzkim  Pogotowiem  Ratunkowym  Samodzielnym  Publicznym  Zakładem  Opieki 
Zdrowotnej  w  Lublinie  20-043  Lublin,  ul.  Spadochroniarzy  8  zarejestrowanym  w  Sądzie 
Rejonowym  Lublin  –  Wschód  w  Lublinie  z  siedzibą  w  Świdniku  VI  Wydział  Gospodarczy- 
Krajowy Rejestr Sądowy pod nr KRS 0000005890, NIP: 712-241-34-74, REGON 431018621
reprezentowanym przez Zdzisława Kuleszę - Dyrektora
zwanym w dalszym ciągu Zamawiającym
a
Firmą ……………………………………………………………………………z siedzibą przy
ul. ………………………………………………………………………………………………, NIP
…………………………….; REGON: …………………, reprezentowaną przez
1. ...........................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą.

Niniejsza umowa jest konsekwencją zapytania ofertowego, które nie podlega ustawie Prawo zamówień publicznych z 
dnia 29 stycznia 2004 roku. Postępowanie jest prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, wartość zamówienia 
nie może przekroczyć kwoty 14.000 euro oraz następstwem wyboru przez Zamawiającego oferty w postępowaniu Nr 
NOZ- Zpu-...../NK/2012.

§ 1
Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy jest  zorganizowanie  dla  pracowników WPR SP ZOZ w Lublinie,  dla  15  osób,  
wycieczki samolotowej do Paryża w dniach od 7 do 11 września 2012 r. oraz świadczenia niezbędne do jej 
realizacji.
2. Zgodnie z planem wycieczki przedstawionej przez wykonawcę przedmiotem zwiedzania będą m.in.
następujące  miejsca  –  Louvre,  Wersal,  Wieża  Eiffel´a,  Musée  d´Orsay  z  najsłynniejszymi  dziełami 
impresjonistów, katedra gotycka Notre – Dame, Centrum G. Pompidou, spacer -  Champs Elysees, zgórze  
Montmartre  z  Placem du  Tertre  i  bazyliką  du   Sacré  Coeur,  Dzielnica  Łacińska  z  najstarszą  uczelnią 
francuską  Sorboną,    rejs  statkiem  „bateau-mouche”  po  Sekwanie oraz  czas  wolny  dla  uczestników 
wycieczki. 
3. Wykonawca w cenie umowy zapewnia:
a) transport na trasie: Lublin- Warszawa- Lublin
b) przelot samolotem na trasie: Warszawa- Paryż- Warszawa,
c) transfer na trasie: lotnisko- hotel- lotnisko (w Paryżu),
d)  zapewnienie 4 noclegów wszystkich uczestników wycieczki w jednym hotelu w Paryżu, jak 
najbliżej centrum miasta: pokoje 2- osobowe z łazienką, z możliwością zamiany na 1-osobowe za 
dopłatą;
e) zapewnienie w hotelu sali  dla uczestników wycieczki- drugiego dnia wycieczki w godzinach 
20:00- 24:00
f) zapewnienia posiłków, tj. 4 śniadań i  4 obiadokolacji;
g) pokrycia wszystkich opłat związanych z programem wycieczki typu bilety/wejściówki do 
zwiedzanych miejsc, rejs po Sekwanie, opłaty lotniskowe, przewodnik polskojęzyczny po 
zwiedzanych miejscach;
h) zorganizowania transportu z hotelu w okolice zwiedzanych obiektów- w tym biletów 
komunikacji/metra- w cenie;
i) ubezpieczenia wycieczki oraz osób uczestniczących w wycieczce (NWW, KL, CP, bagaż), 



4. Cena biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i cena biletów rejsu po Sekwanie zawarte są w cenie wycieczki.
5.  Zamawiający  nie  dopuszcza  żadnych  możliwości  zamiany  hotelu  na  inny niż  podany w  Programie 
wycieczki,  stanowiącym załącznik do oferty Wykonawcy, jak również  jego kategorii,  formy wyżywienia 
oraz  innych  parametrów  zamówienia  niezgodnych  z  opisem  przedmiotu  Zamówienia  w  zapytaniu 
ofertowym.
6.  Zapytanie  ofertowe  wraz  z  opisem  przedmiotu  zamówienia,  Program  wycieczki  sporządzony  przez 
Wykonawcę  oraz  formularz  ofertowy będący elementem oferty  Wykonawcy,  stanowią  integralną  część 
umowy.
8. Strony ustalają swoich reprezentantów uprawnionych do podejmowania szczegółowych
ustaleń w trakcie realizacji zamówienia:
1) Zamawiającego reprezentowała będzie: …...................................
2) Wykonawcę reprezentował(a) będzie: ..............................................

§ 2
Termin realizacji umowy

Termin wykonania  przedmiotu zamówienia  – wylot  z  Warszawy w dniu 7 września  2012 r.  o  godzinie  
…........, powrót z Paryża do Warszawy w godzinach wieczornych w dniu 11 września 2012 r.

§ 3
Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności

1. Cena jednostkowa oferty w przypadku zamówienia obejmującego 15 uczestników wycieczki:
netto...................................
brutto:................................
2.  Cena jednostkowa oferty  w przypadku zamówienia obejmującego od 16 do 20  uczestników 
wycieczki:
netto:..................................
brutto:...................................
3. Dodatkowe, opcjonalne punkty programu wycieczki:
Kabaret:/1 osoba:
netto:................................
brutto:................................
4. Wieczór francuski/1 osoba:
netto:..........................................
brutto:...........................................
5. Wynagrodzenie przysługuje jedynie za faktyczną liczbę osób biorących udział w wycieczce. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość  zwiększenia liczby osób z 15 do 20 bez prawa dochodzenia przez Wykonawcę 
odszkodowania  z  tego  tytułu.  Faktyczna  wartość  niniejszej  umowy odpowiada  iloczynowi  uczestników 
wycieczki oraz ceny jednostkowej, o której mowa w ust. 1
6. Rozliczenie wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.
7. Wykonawca wystawi fakturę za zrealizowaną usługę na rzecz: Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe 
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  20-043  Lublin,  ul. 
Spadochroniarzy 8, NIP:  712-241-34-74.
8.  Należność  za  wykonaną  usługę  zostanie przekazana  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy 
wskazany w fakturze,  na  podstawie wystawionej  przez Wykonawcę  faktury,  w terminie  14 dni  od daty 
otrzymania przez Zamawiającego.
9.  W  związku  z  ubezpieczeniem  osób  biorących  udział  w  wycieczce  Zamawiający  zobowiązany  jest 
dostarczyć imienną listę osób najpóźniej na 7 dni przed terminem jej rozpoczęcia wg następującego wykazu:
l.p. Imię i Nazwisko, Adres zamieszkania, Data urodzenia.
10.  Wykonawca  ponosi  wszelkie  koszty  obciążające  uczestników  wycieczki  w  tym:  koszty  opłat  
lotniskowych,  transportu  na  trasie:  Lublin-  Warszawa-  Lublin,  przelotu  samolotem  na  trasie: 
Warszawa- Paryż- Warszawa, transferu na trasie: lotnisko- hotel- lotnisko (w Paryżu),  noclegów 
wszystkich  uczestników wycieczki  w jednym hotelu  w Paryżu,  jak najbliżej  centrum miasta  w 
pokojach  2-  osobowych  z  łazienką,  z  możliwością  zamiany na  1-osobowe za  dopłatą,  sali  dla 
uczestników wycieczki- drugiego dnia wycieczki w godzinach 20:00- 24:00, posiłków, tj. 4 śniadań 
i   4 obiadokolacji; opłat  związanych z programem wycieczki typu bilety/wejściówki/wstępy do 
zwiedzanych miejsc, rejs po Sekwanie, opieka pilota na wyłączność grupy;  transportu z hotelu w 



okolice  zwiedzanych  obiektów-  w  tym  biletów  komunikacji,  ubezpieczenia  wycieczki  oraz  osób 
uczestniczących w wycieczce (NWW, KL, CP, bagaż).

§ 4
Zwłoka i kary umowne

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje 
się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 15 000,00 zł w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2  
umowy;
b)  w  wysokości  100%  wartości  netto  zamówienia  określonej  w  §  3  umowy  w  zależności  od  liczby 
zgłoszonych uczestników wycieczki,  w przypadku rozwiązania umowy z powodu okoliczności,  za które 
odpowiada Wykonawca;
c)  w  przypadku  niedotrzymania  warunków  pobytu,  transportu,  wyżywienia,  zapewnienia  opieki  pilota 
podczas całej wycieczki, bądź jakichkolwiek innych wymagań określonych w zapytaniu ofertowym i opisie 
przedmiotu  zamówienia  bądź  niniejszej  umowie,  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  w wysokości  0,5% 
wartości netto określonej  w § 3 umowy w zależności  od liczby zgłoszonych uczestników wycieczki,  za 
każdy stwierdzony pisemne taki przypadek.
2. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonych 
kar.
4. Kary umowne, o których mowa w ust. 1, mogą zostać potrącane przez Zamawiającego z wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy za faktycznie wykonaną usługę.

§ 5
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym oraz naliczenia 
kar umownych, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy w sytuacji, gdy:
1) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny ze specyfikacją
istotnych warunków zamówienia,
2) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej pomimo wezwania 
Zamawiającego złożonego na piśmie,
3) Wykonawca w jakikolwiek inny sposób narusza postanowienia niniejszej umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny najpóźniej na 14 dni 
przed planowaną datą rozpoczęcia wycieczki.
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4.  Oświadczenie  o odstąpieniu od umowy i  naliczeniu kary umownej wraz z uzasadnieniem winno być 
przekazane listem poleconym lub bezpośrednio Wykonawcy.

§ 6
Rozwiązywanie sporów

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez
sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Umowa została zawarta na czas określony w § 2 umowy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                                                              WYKONAWCA


