
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 34/MDK/2017

UMOWA NR  …/MDK/2017 – PROJEKT
zawarta w dniu ….. 2017r. pomiędzy:
Miejskim Domem Kultury z siedzibą w Świnoujściu, ul. Wojska Polskiego 1/1, powołanym 
Uchwałą Rady Miasta Świnoujście nr XLIII/247/96 z dnia 29.10.1996r., wpisanym do 
Rejestru Instytucji Kultury – nr wpisu C-I/1, NIP: 855-14-92-635, reprezentowanym przez:

1. Leona Ryszarda Kowalskiego - Dyrektora
zwanym w dalszej części umowy „Organizatorem”
a
…………………………………………………………………………………………………
z siedzibą przy ul.…………………………………………… w ……………………………... 
KRS……………….., NIP…………………………….., REGON……………………………
reprezentowaną przez:

1. …………………………………………………
Zwaną dalej „Przewoźnikiem”
Organizator oświadcza, że zamówienie objęte niniejszą umową jest realizowane zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz U. z 2015r. 
poz. 2164 z późn. zm). Wyboru Przewoźnika dokonano na podstawie Zapytania ofertowego nr
34/MDK/2017r z dnia 11.07.2017r.
Przedmiotem niniejszej umowy, dalej zwanej Umową jest świadczenie usługi przewozu 
promem ………. liniowym pasażerskim grupy ….. osobowej, na trasie: Świnoujście – Ystad 
– Świnoujście – zwanego dalej Rejsem, w dniach …… w ramach XXXIII Pływającego 
Festiwalu Piosenki Morskiej „WIATRAK 2017”.
1. TERMIN, ILOŚĆ OSÓB, CENA:
1. termin: 19 08.2017r. – 20.08.2017r.
2. ilość osób: 300
3. nazwa Promu ………………
4. cena: ………..brutto za rejs dla osoby w dwuosobowej/czteroosobowej.

Podczas Rejsu, Przewoźnik zobowiązuje się wyświadczyć Organizatorowi 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 lub dyskoteka lub restauracja) na organizację przez 

Organizatora koncertów szantowych.

2. TERMINARZ ŚWIADCZEŃ
Dzień pierwszy:
… 08.2017r.

 godz.: ………….– odprawa na terminalu w Świnoujściu, zakwaterowanie,
 godz.: ………… – wypłynięcie Promem z portu w Świnoujściu,
 godz.: ………… -  kolacja
 godz.: ………… – dyskoteka z DJ-em (czas na występ zespołów,

Dzień drugi



…08.2017r.
 godz.: ………… - śniadanie,
 godz.: …………  -  możliwość zejścia za spacer do Ystad
 godz.: ………. ..  – wypłynięcie Promu z portu w Ystad,
 godz.: ………. ... – obiad,
 godz.: …………. – czas na występy zespołów szantowych,
 godz.: …………  – przypłynięcie do Świnoujścia, koniec Rejsu

3. POSIŁKI
1. Posiłki na Promie – zaproponowane przez Przewoźnika:
a) kolacja na Promie 19 sierpnia.2017r. na trasie Świnoujście – Ystad
    Bufet – zgodnie z menu Przewoźnika
b) śniadanie na Promie 20 sierpnia 2017r. na trasie Świnoujście – Ystad,
    Bufet zgodnie z menu Przewoźnika
c) obiad na promie 20 sierpnia 2017r. na trasie Ystad – Świnoujście 
    Bufet – zgodnie z menu Przewoźnika

4. DOKONANE REZERWACJE
Dokonano następujących rezerwacji dla grupy …… osobowej na Promie  …………
19.08.2017r.  Prom ……………….. Świnoujście – Ystad
20.08. 2017r. Prom ……………….. Ystad – Świnoujście

5. DODATKOWEE 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 Organizatora 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, Organizator zwróci Przewoźnikowi wszelkie 
koszty, jakie Przewoźnik poniósł w związku z rezygnacją uczestnika.

7. LISTA UCZESTNIKÓW
Organizator dostarczy, najpóźniej do dnia …. sierpnia 2017r. 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 nie wymienione 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
8.1 Jeżeli program Rejsu zakłada przekroczenie granicy państwa, uczestnik zobowiązany 

jest posiadać przy sobie ważny dokument tożsamości stwierdzający obywatelstwo ( w 
szczególności dowód osobisty lub paszporty) uprawniający do przekroczenia granicy 



państwa.
8.2. Przewoźnik ma prawo do odmowy udziału w Rejsie uczestnikowi nieposiadającemu 

stosownego dokumentu, o których mowa w pkt. 8.1.
8.3. Uczestnik jest odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane nieposiadaniem 

dokumentu o których mowa w pkt. 8.1.
8.4. odpowiedzialność Przewoźnika z tytułu braku dokumentów o których mowa 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  przez  Przewoźnika  wyłącznie  w  formie
pisemnej, w terminie najpóźniej do dnia …. sierpnia 2017r.. Zgłaszanie zmian w terminie
późniejszym nie będzie skuteczne.

10. WARUNKI PŁATNOŚCI
 10.1. Organizator dokona wpłaty zaliczki w wysokości 40% całkowitej wartości Rejsu, na 

podstawie faktury, do dnia ……….. 2017r., na wskazany rachunek bankowy 
Przewoźnika.

   10.2. Organizator dokona wpłaty pozostałej kwoty, po prawidłowym wykonaniu umowy 
przez Przewoźnika, do dnia ……2017r, na wskazany rachunek bankowy 
Przewoźnika, w terminie 7 dni od daty otrzymania faktury.

          10.3. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszystkich warunków umowy w
stosunku do osób trzecich.

            10.4. Postanowienie pkt. 10.3. nie będzie miało zastosowania w odniesieniu do informacji, 
które zostały ujawnione przez stronę za względu na wymóg wynikający z przepisów 
prawa, lub nakazu odpowiedniego organu władzy.

10.5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
10.6. W przypadku ewentualnych sporów Sądem właściwym do rozpoznania sprawy 

będzie Sąd właściwy dla powoda.
10.7. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.
10. 8. Integralną częścią umowy jest Zapytanie ofertowe nr 34/MDK/2017 oraz Oferta 

Przewoźnika nr wch…… z dnia….2017r. 

PRZEWOŹNIK ORGANIZATOR


