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UMOWA  
(projekt) 

 
zawarta w dniu ___  ________ 2021 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, z siedzibą w Przemyślu, Rynek 1, 

posiadającą NIP: 795-231-95-92 oraz REGON: 650900341, reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna – 

Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście umowy Zamawiającym 

a 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

reprezentowaną przez: 

_________________________________________________________________________ 

zwanym w dalszym tekście umowy „Wykonawcą”. 

 

W wyniku przeprowadzanego postępowania o udzielenie zamówienia, do którego nie stosuje się przepisów 

ustawy Prawo zamówień publicznych, dokonano wyboru oferty Wykonawcy, z którym zostaje zawarta niniejsza 

umowa. 

 
§ 1 

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie i organizacja Centrum Informacji Turystycznej z siedzibą przy ul. 
Grodzkiej 1 w Przemyślu w następującym zakresie: 

1) Zamawiający oddaje w użyczenie Wykonawcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego lokal 
o łącznej powierzchni użytkowej 47,23 m2 w budynku przy ul. Grodzkiej 1 bez ponoszenia opłat z tytułu 
czynszu. 

2) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w tym: koszty zużycia 
wody i odprowadzania ścieków, ogrzewania, sprzątania, energii elektrycznej, telefony, internet, koszty 
funduszu remontowego i eksploatacyjnego, i w tym zakresie wykonawca zobowiązany jest podpisać 
umowy z dostawcami mediów. 

3) Wykonawca zapewnia umeblowanie i wyposażenie w sprzęt komputerowy biura. 
4) ustala się następujące dni i godziny otwarcia informacji turystycznej dostosowane do potrzeb i natężenia 

ruchu turystycznego: 
a) od 3 stycznia do 18 kwietnia i od 18 października do 31 grudnia: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

 w soboty w godzinach 10:00 – 14:00, 

 w niedzielę – nieczynne’ 

b) w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, tj. od 19 kwietnia do 17 października: 

 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 17:00, 

 w soboty w godzinach od 10:00 – 18:00, 

 w niedzielę w godzinach 10:00 – 18:00, 

c) Informacja Turystyczna pracuje także w niektóre dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy: 

 1 maja (Święto Pracy), 

 3 maja (Święto Konstytucji), 
d) dopuszcza się możliwość wydłużenia godzin pracy obiektu po wcześniejszym uzgodnieniu 

z Zamawiającym. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) świadczenia kompleksowej, sprawnej, uprzejmej obsługi klientów przybywających do CIT, 

dzwoniących, czy przesyłających listowne prośby i zapytania w zakresie informacji turystycznej 
o mieście i regionie, 

b) zapewnienia obsługi turystów w języku angielskim i niemieckim w stopniu komunikatywnym, 
c) opracowywania aktualnych danych dotyczących bazy turystycznej Przemyśla i regionu 

przemyskiego i współpracy w tym zakresie z gestorami bazy hotelowej, gastronomicznej, 
rekreacyjnej, zarządcami atrakcji turystycznych miasta, organizatorami imprez turystycznych, 
kulturalnych i sportowych w Przemyślu, itp., 

d) opracowania miesięcznego kalendarza imprez kulturalnych i promujących miasto Przemyśl wraz 
z przekazaniem informacji do Wydziału Promocji i Kultury, 

e) pomocy w przygotowaniu programów zwiedzania dla zorganizowanych grup turystycznych, 
f) dbałości o estetyczny wystrój wnętrza oraz witryny w Centrum Informacji Turystycznej 

z wyeksponowaniem elementów związanych z miastem, 
g) prowadzenia ewidencji turystów odwiedzających Centrum Informacji Turystycznej wraz 

z prowadzeniem badań ankietowych wśród turystów i przygotowaniem rocznego sprawozdania 
według uzgodnionego wzoru z Zamawiającym, 

h) współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury Urzędu Miejskiego w Przemyślu w zakresie pobierania 
materiałów promocyjnych do bezpłatnej dystrybucji oraz odsprzedaży, przy czym wysokość 
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pobieranej marży z tytułu sprzedaży materiałów nie może przekroczyć 40% wartości ceny 
jednostkowej brutto ustalonej na poszczególne materiały przez Wydział Promocji i Kultury, 

i) podejmowania samodzielnych inicjatyw w zakresie promocji turystycznej miasta, 
j) współpracy z wydawnictwami i instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów o mieście 

i najbliższej okolicy, ponadlokalnych i regionalnych, również w językach obcych, materiałów 
tematycznych i specjalistycznych oraz prowadzenia sprzedaży wyrobów rękodzieła artystycznego 
oraz pamiątek regionalnych, 

k) współpracy z Punktami Informacji Turystycznej na terenie woj. Podkarpackiego, Polski i zagranicy 
w zakresie dystrybucji materiałów promujących miasto oraz wymiany informacji o mieście, 

l) organizacji stoiska IT podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu.  
§ 2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania swej działalności zgodnie z najlepszymi praktykami 
zarządzania, zasadami ekonomii i obowiązującymi przepisami prawa oraz oświadcza, że dysponuje wiedzą, 
doświadczeniem i kwalifikacjami, niezbędnymi do należytego wykonania usługi. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej i sprawnej współpracy z Zamawiającym. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) Poddania się kontroli zamawiającego w tym udostępnienia i przekazywania mu wszelkich informacji 
oraz dokumentów dotyczących działalności Centrum Informacji Turystycznej. 

2) Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może dokonywać żadnych zmian w charakterze lokalu 
ani oddawać rzeczy użyczonej osobie trzeciej do używania. 

§ 3 
1. Zleceniobiorca, realizując zadanie publiczne, o którym mowa w § 1 ust. 1, zobowiązany jest do zapewnienia 

dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze szczególnymi 
potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których mowa w art. 6 
ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
Minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują: 

1) w zakresie dostępności architektonicznej: 
a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków, 
b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w 

budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń 
technicznych, 

c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób 
wizualny i dotykowy lub głosowy, 

d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w 
art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ), 

e) zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania 
w inny sposób; 

2) w zakresie dostępności cyfrowej - wymagania określone w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. 
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych; 

3) w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: 
a) obsługę z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 

pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi 
tłumacza przez strony internetowe i aplikacje, 

b) instalację urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, 
w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, 
których celem jest wspomaganie słyszenia, 

c) zapewnienie na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności - 
w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści 
w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania, 

d) zapewnienie, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem 
publicznym w formie określonej w tym wniosku. 

2. Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w ramach niniejszej umowy następuje, o ile 
jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

3. Brak zapewnienia dostępności, o której mowa w ust. 1 stanowi nienależyte wykonanie umowy. 
§ 4 

1. Strony ustaliły, że wynagrodzenie całkowite  dla Wykonawcy za świadczone usługi wyniesie: 
___________ zł netto, (słownie: ________________________________________________),  
___________ zł brutto, (słownie: ______________________________________________), 

__________________________ zł kwota podatku VAT. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 wypłacane będzie częściami proporcjonalnie za każdy miesiąc 
świadczenia usług tj. …………… zł brutto (słownie: ………. złotych brutto). 

3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia o którym mowa w ust. 2 będzie faktura VAT lub rachunek wystawiony 
przez Wykonawcę Zamawiającemu. Kwota wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury VAT. 
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4. Jeżeli kwota brutto, o której mowa w ust. 1, nie będzie podzielna na 12 równych części wówczas 12ta część 
będzie częścią wyrównującą. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
6. Płatności za usługę dokonywane będą na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, 

zgłoszony na „Białą listę podatników VAT”, pod rygorem odmowy zapłaty. W przypadku braku rachunku 
bankowego wykazanego na fakturze w „Białej liście podatników VAT”, zapłata nastąpi na jakiekolwiek inny 
rachunek bankowy Wykonawcy zgłoszony do „Białej listy podatników VAT”. 

7. Środki na realizację zobowiązań finansowych zostały ujęte w budżecie Miasta Przemyśla w Dziale 630 
Rozdziale 63003 § 4300. 

§ 5 
1. Strony ustalają termin realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 na okres:  

od dnia 3 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, Zamawiający może odstąpić 
ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu dni) od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części Umowy, tj. wykonania Umowy do dnia złożenia przez Zamawiającego oświadczenia 
o odstąpieniu. Ponadto Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze 
od Zamawiającego. 

3. Umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nie 
wykonywania zadania przez okres co najmniej 7 dni kalendarzowych. 

§ 6 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku, o którym mowa w §5 ust. 3 w wysokości 

10% całości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 4 ust. 1; 
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w razie odstąpienia Wykonawcy od umowy z powodu 

okoliczności, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
określonego w § 4 ust. 1. 

§ 7 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Kodeks cywilny wraz z aktami 

wykonawczymi. 
2. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wymagają 

pisemnej zgody obu Stron. 
3. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie pod 

warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem rozstrzygać 

będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
5. Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
 
 
 
ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 


