
Załącznik nr 5 – Projekt 
umowy 

 Umowa nr …………………. 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na usługę polegającą na  rezerwacji i 
zakupie miejsc hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby 

wyjazdu delegacji Zamawiającego na targi  ITB w Berlinie w dniach od 07-12 
marca 2017 r. w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. 

„Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie 
Małopolskich MŚP w ekspansji na rynki zewnętrzne”, 

Zawarta w dniu …………………. 2017 roku, pomiędzy: 

Małopolską Organizacją Turystyczną, Rynek Kleparski 4/13, 31-150 Kraków, 
wpisaną do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, 
pod nr KRS: 0000053654, 
NIP: 676-220-21-13, REGON: 356372852,  
reprezentowaną przez 

Jana Wieczorkowskiego – Wiceprezesa Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

Jana Bączka – Skarbnika Małopolskiej Organizacji Turystycznej 

 zwanym dalej Zamawiającym 
a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez   …………………………………………… 

zwanym dalej WYKONAWCĄ. 

Wyrażenia użyte w niniejszej umowie, mają odpowiednio następujące znaczenia, 
które obejmować będą zarówno formę liczby pojedynczej jak i mnogiej 
definiowanych wyrażeń: 

➢ Strony – oznaczają Zamawiającego i Wykonawcę  
➢ Projekt – pn.: „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu czasu 

wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 
zewnętrzne”  

➢ Zamówienie – pn.: „usługa polegająca na organizacji wyjazdu na targi 
zagraniczne ITB w Berlinie w dniach od 07-12 marca 2017 r.” zgodnie z § 
2 oraz załącznikami do niniejszej umowy. 



Załączniki: 

1. Załącznik nr 1- SIWZ oraz Oferta Wykonawcy z dnia........................... 

§ 1 

Oświadczenia Stron  

1. Oświadczenia Zamawiającego: 

1) Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa realizowana jest w ramach i na 
potrzeby Projektu pn.: „Promocja oferty gospodarczej branż przemysłu 
czasu wolnego oraz wsparcie małopolskich MŚP w ekspansji na rynki 
zewnętrzne” 

2. Oświadczenia Wykonawcy:  

1) Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie, wiedzę i umiejętności 
niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.  

2) Wykonawca oświadcza, iż w toku realizacji niniejszej umowy będzie 
postępował zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego. 

3) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentów związanych z 
realizacją umowy w sposób zapewniający dostępność, poufność i 
bezpieczeństwo, a także wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji umowy i 
związanych z tym dokumentów przez upoważnione instytucje, przez okres 5 
lat. 

4) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszej umowy i 
akceptuje ją w całości. 

§ 2 

Przedmiotem niniejszej umowy  jest usługa rezerwacji i zakupu miejsc 
hotelowych oraz dostawy biletów lotniczych na potrzeby wyjazdu delegacji 
Zamawiającego na targi ITB w Berlinie w dniach od 07-12 marca 2017 r. w 
ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. „Promocja oferty 
gospodarczej branż przemysłu czasu wolnego oraz wsparcie Małopolskich MŚP w 
ekspansji na rynki zewnętrzne” , który finansowany jest w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 
Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej 
gospodarki,  Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski. 

§ 3 

I. Zakres prac Wykonawcy objętych niniejszą umową obejmują usługi wymienione 
w załączniku nr 4 -  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 



§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się do informowania przedstawicieli Zamawiającego  
o wszelkich przeszkodach niezależnych od Wykonawcy a uniemożliwiających lub 
utrudniających wykonanie niniejszej umowy nie później niż w dniu zaistnienia 
takiej przyczyny oraz dokonywania z nimi wszelkich uzgodnień związanych z 
realizacją umowy. 

2. Osobami do kontaktu ze strony Zamawiającego w zakresie realizacji niniejszej 
umowy są: karolinaj@mot.krakow.pl. 

§ 5 

1. Wynagrodzenie wykonawcy za zrealizowanie całej usługi wynosi ……………………. 
brutto.  Słownie …………………………….. brutto. W wynagrodzeniu zawierają się 
koszty poniesione przez Wykonawcę na rezerwację i zakup miejsc hotelowych 
oraz zakup biletów lotniczych.  

2. Zapłata wynagrodzenia będącego przedmiotem umowy nastąpi przelewem w 
terminie 7 dni od wystawienia i doręczenia Zamawiającemu przez wykonawcę 
faktury VAT.  

3. Faktura może być wystawiona po podpisaniu protokołu o którym mowa w § 8 
ust. 2 po zakończeniu imprezy targowej.  

§ 6 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego 
powstałe w związku z niewykonaniem umowy lub jej nienależytym wykonaniem. 

2. W przypadku określonym w § 6 ust. 1 pkt 1 lub pkt. 2 Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 umowy, a w pozostałych przypadkach naruszenia postanowień 
niniejszej umowy w wysokości 10% kwoty wynagrodzenia za każde z naruszeń z 
osobna. Zapłata kary umownej lub kar umownych nie wyłącza prawa 
dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych w 
wysokości przekraczającej wysokość kary lub kar umownych. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej  
w wysokości 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) w przypadku 
odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy, w tym w szczególności z uwagi na: niewykonanie umowy bądź jej 
nienależytym wykonaniem przy czym zapłata kary umownej nie wyłącza prawa 
dochodzenia przez Zamawiającego naprawienia szkody w wysokości 
przekraczającej karę umowną.  

§ 7 

1. Zamawiający może jednostronnie odstąpić od umowy w przypadku, gdy nie 
zostały dopełnione formalności wymienione w §4 ust.1 niniejszej umowy i nie 
jest w związku z tym możliwa realizacja przedmiotu zamówienia. 

2. Wskazane w ust. 1 odstąpienie od umowy nastąpi w dniu zaistnienia określonych 
w ust.1 zdarzeń.  



§ 8 

1. Potwierdzeniem należytego wykonania umowy będzie podpisanie po 
zakończeniu targów protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego najpóźniej 
w dniu 15 marca 2017 roku. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wzoru protokołów o których 
mowa w ust.1 oraz ich dostarczenia osobom wskazanym w § 4 ust.3 umowy 
najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem targów. 

§ 9 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy 
Kodeksu Cywilnego, o ile ustawa Prawo zamówień publicznych nie stanowi inaczej. 

§ 11 

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

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

         Zamawiający                       Wykonawca


