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UMOWA 
(projekt) 

zawarta w dniu _________ 2022 roku pomiędzy Gminą Miejską Przemyśl, 37-700 Przemyśl, Rynek 1, 
reprezentowaną przez Wojciecha Bakuna – Prezydenta Miasta Przemyśla, zwaną w dalszym tekście 
umowy Zamawiającym, posiadającym NIP 795-231-95-92 oraz REGON 650900341 
a  
___________________________________________________________________ wpisanym do 
___________________________________, posiadającym NIP: ________________, oraz REGON: 
___________________, 
reprezentowaną przez: 
_____________________ – __________________________ zwany dalej „Wykonawcą” 
zwanymi dalej również „Stronami” 
 
W wyniku przeprowadzonego 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 
 

1. Przedmiotem umowy jest prowadzenie Punktu Informacji Fortecznej w Bramie Sanockiej Dolnej 
przez Wykonawcę w Bramie Sanockiej Dolnej, ul. Sanocka 19 w Przemyślu, w następującym 
zakresie: 

1) obiekt forteczny Brama Sanocka Dolna zostaje oddany w użyczenie na czas trwania 
zamówienia; 

2) Wykonawca ponosi koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem obiektu w tym m.in.: 
opłaty za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, energię elektryczną, dbanie o czystość 
obiektu oraz utrzymanie toalet; 

3) Wykonawca zapewnia umeblowanie i wyposażenia obiektu; 
2. Ustala się następujące dni i godziny otwarcia Punktu Informacji Fortecznej dostosowane do 

potrzeb i natężenia ruchu turystycznego w okresie: od 01.05.2022 r. do 31.10.2022 r.: 
1) poniedziałek nieczynne 
2) wtorek   nieczynne 
3) środa   w godz.  10.00 - 14.00  
4) czwartek  w godz.  17.00 - 20.00  
5) piątek   w godz.  10.00 - 14.00  
6) sobota   w godz.    9.00 - 14.00 
7) niedziela  w godz.  10.00 - 14.00  

3. W uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym powiadomieniu Wydziału Promocji i Kultury 
lub na jego zlecenie dopuszcza się zamknięcie punktu w Bramie Sanockiej. Dotyczyć to może, 
np. organizacji stoiska promującego miasto Przemyśl poza miastem, oprowadzanie turystów lub 
dziennikarzy po trasie znajdującej się przy Bramie, zabytkach miasta oraz udziału w study tour, 
itp. 

§ 2 
Wykonawca zobowiązuje się wykonywać swoje usługi poprzez podejmowanie działań 
polegających w szczególności na: 

1) kompleksowej, sprawnej, uprzejmej obsłudze turystów przybywających do punktu 
w zakresie informacji o Twierdzy Przemyśl oraz o mieście i regionie; 

2) dbałości o estetyczny wystrój wnętrza z wyeksponowaniem elementów związanych 
z miastem i Twierdzą Przemyśl; 

3) prowadzeniu ewidencji turystów odwiedzających punkt; 
4) współpracy z Wydziałem Promocji i Kultury oraz innymi instytucjami w zakresie 

bezpłatnego kolportowania materiałów promocyjnych oraz dystrybucji wydawnictw 
promocyjnych i naukowych, gadżetów i innych materiałów związanych z promocją 
turystyczną miasta Przemyśla i okolic; 

5) organizacji stoiska podczas imprez organizowanych przez Urząd Miejski w Przemyślu. 
§ 3 

Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej i sprawnej współpracy z Zamawiającym, 
a w szczególności: 

1) poddania się funkcji kontrolnej zamawiającego w celu udostępnienia i przekazywania mu 
wszelkich informacji oraz dokumentów dotyczących działalności Punktu Informacji 
Fortecznej; 

2) Sporządzenia pisemnego sprawozdania z działalności po zakończeniu wykonywania 
zadania. 

§ 4 
1. Wynagrodzenie całkowite Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia wynosi ________ zł. 

brutto (słownie: ________________________ złotych). 
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane będzie częściami proporcjonalnie za każdy 

miesiąc świadczenia usług tj. __________ zł brutto (słownie: ______________________ złotych)  
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3. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 będzie faktura wystawiona na 
Zamawiającego. Kwota wypłacana będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze w terminie 14 dni od dnia dostarczenia faktury. 

4. 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 1 maja 

2022 roku do 31 października 2022 roku. 
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie niniejszej umowy nie 

będzie leżało w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, 
Zamawiający może odstąpić ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 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 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy ustawy Kodeks cywilny 

wraz z aktami wykonawczymi. 
4. Dopuszcza się wprowadzenie zmian do umowy za pisemną zgodą obu stron, byleby ich treść lub 

cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie Kodeks cywilny ani zasadom 
współżycia społecznego. 

5. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz 
wymagają pisemnej zgody obu Stron. 

6. Cesja praw przysługujących z tytułu niniejszej umowy na osoby trzecie jest dozwolona wyłącznie 
pod warunkiem pisemnej zgody Zamawiającego. 

7. Ewentualne spory mogące wyniknąć z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonywaniem 
rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

8. Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla 
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 
ZAMAWIAJĄCY                                                                           WYKONAWCA 


