
Umowa NR ………/MDK/2016 - projekt

zawarta  w dniu  …………………………… pomiędzy:

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

zwaną dalej „Przewoźnikiem”

a  

Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym Uchwałą
Rady  Miasta  Świnoujścia  nr  XLIII/247/96  z  dnia  29.10.1996r.,  zarejestrowanym  
w Rejestrze Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP 855-14-92-635
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowany przez:
Leona Ryszarda Kowalskiego – Dyrektora 

Przedmiotem niniejszej  umowy, zwanej  dalej  „Umową”  jest  świadczenie usługi  przewozu promem
………………………………… (nazwa promu),  liniowym pasażerskim, grupy 380 osobowej, na trasie:
Świnoujście – Ystad – Świnoujście – zwanego dalej  Rejsem,  w dniach 20-21.08.2016., w ramach
„XXXII Pływającego Festiwalu Piosenki Morskiej WIATRAK 2016”

1. TERMIN, ILOŚĆ OSÓB I CENA.

1. Termin: 20-21.08.2016
2. Ilość osób: 380
3. Nazwa promu …………………
4. Cena:  …………. za rejs dla osoby w kabinie dwuosobowej/czteroosobowej

Przewoźnik zobowiązuje się wyświadczyć Zamawiającemu następujące usługi:

 Przejazd promem
 Miejsce w kabinie dla każdego pasażera podczas trwania całego rejsu
 Kolacja w formie bufetu
 Śniadanie bufetowe
 Obiad bufetowy
 Obsługa kelnerska
 Obsługa DJ-ska + dyskoteka na promie
 Udostępnienie miejsca (kawiarnia, dyskoteka lub restauracja) na organizację przez 

Zamawiającego koncertów szantowych

2. TERMINARZ ŚWIADCZEŃ

Dzień pierwszy 
20.08.2016

 …………. Odprawa na terminalu w Świnoujściu, zakwaterowanie
 …………. Wypłynięcie promu z portu w Świnoujściu
 …………. Kolacja 
 …………. Dyskoteka z Dj-em (czas na występy zespołów)

Dzień drugi 
21.08.2016

 …………. Śniadanie 
 …………. Możliwość zejścia na spacer do Ystad 
 …………. Wypłynięcie promu z portu w Ystad
 …………. Obiad
 …………. Czas na występy zespołów
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 …………..Przypłynięcie do Świnoujścia, koniec rejsu

3. POSIŁKI.

1. Posiłki na promie - zaproponowane przez Przewoźnika.:

a/ kolacja na promie ………… 20.08.2016 na trasie Świnoujście – Ystad 
Bufet – zgodnie z menu

b/ śniadanie na promie ………. 21.08.2016 na trasie Świnoujście – Ystad 
Bufet – zgodnie z menu

c/  Obiad na promie ………21.08.2016 na trasie Ystad – Świnoujście 
Bufet – zgodnie z menu

4. DOKONANE REZERWACJE.

• Dokonano następujących rezerwacji dla grupy 380 – osobowej na promie:

20.08.2016 prom ……………… Ś–Y   

21.08.2016 prom ………………  Y–Ś 

5. DODATKOWE ŚWIADCZENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Cena rejsu obejmuje wyłącznie świadczenia i usługi określone w Umowie. Wszelkie świadczenia oraz
usługi dodatkowe nie objęte Umową, wymagają odrębnych, pisemnych uzgodnień Zamawiającego z
Przewoźnikiem.
Odpowiedzialność Przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług w czasie rejsu jest 
ograniczona do dwukrotności ceny rejsu na jednego Uczestnika względem każdego Uczestnika. 
Ograniczenie to nie dotyczy szkód na osobie.

6.  WARUNKI ANULACJI.

W przypadku rezygnacji Uczestników rejsu, Zamawiający zwróci Przewoźnikowi wszelkie koszty, jakie
Przewoźnik poniósł w związku z rezygnacją Uczestnika.

7. LISTA UCZESTNIKÓW.

Zamawiający dostarczy, najpóźniej do ……………………., listę uczestników, sporządzoną zgodnie ze
strukturą zarezerwowanych kabin, będącą ostatecznym potwierdzeniem zarezerwowanych miejsc.  
Tylko osoby, których personalia znajdują się na liście uczestników mogą brać udział w Rejsie. Osoby
niewymienione na liście nie będą dopuszczone do udziału w Rejsie.

Lista powinna zawierać:
- imię i nazwisko, datę urodzenia
- rozmieszczenie uczestników w poszczególnych rodzajach kabin/pokoi zgodnie z rezerwacją
-     imię i nazwisko oraz numer telefonu  lidera grupy 

8. DOKUMENTY UPRAWNIAJĄCE DO PRZEKROCZENIA GRANICY.

- Jeżeli Program rejsu zakłada przekroczenie granicy państwa, Uczestnik obowiązany jest posiadać
przy sobie  ważny dokumentu tożsamości  stwierdzający obywatelstwo (w szczególności  dowód
osobisty lub paszport) uprawniający do przekroczenia granicy państwa.

- Przewoźnik ma prawo do odmowy udziału w Rejsie Uczestnikowi nieposiadającemu stosownego
dokumentu, o którym mowa w pkt 1 powyżej.
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- Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane nieposiadaniem dokumentu, o
którym mowa w pkt. 8.1.

- Odpowiedzialność  Przewoźnika  z  tytułu  braku  dokumentów,  ujętych  w  pkt  8.1,   
i szkód z tym związanych, jest wyłączona.

9. ZMIANY.

Wszelkie zmiany nazwisk Uczestników rejsu z zachowaniem ilości  i  struktury przydzielonych kabin
przyjmowane będą wyłącznie w formie pisemnej  w terminie  najpóźniej  do dnia 17 sierpnia 2016r.
Zgłoszenie zmian w terminie późniejszym nie będzie skuteczne.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI.

1. Zamawiający dokona wpłaty zaliczki w wyskości 40% całkowitej wartości rejsu, na podstawie faktury
do …………………..  na wskazany rachunek bankowy Przewoźnika.

2.  Zamawiający  dokona  wpłaty  pozostałej  kwoty, po  prawidłowym  wykonaniu  umowy  przez
Przewoźnika, do dnia …………………….., na wskazany rachunek bankowy Przewoźnika.  

3. Faktura 

Zamawiający dokona wpłaty zaliczki, w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury od Przewoźnika, nie
później niż do ………………………...

Zamawiający dokona wpłaty pozostałej wartości rejsu, pomniejszonej o wpłaconą zaliczkę, w ciągu 7
dni od daty otrzymania faktury Vat od Przewoźnika, nie później niż do ………………...

11. Strony zobowiązują się do dochowania tajemnicy w odniesieniu do ustaleń między stronami, a w
szczególności ustaleń finansowych niniejszej umowy.

12. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

13.  W  przypadku  ewentualnych  sporów  Sądem  właściwym  do  rozpoznania  sprawy  będzie  sąd
właściwy dla siedziby powoda.

14. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron

Przewoźnik Zamawiający

.......................................... ..............................................................
Data, pieczątka i podpis Przewoźnika                       Data, pieczątka i podpis Zamawiającego
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