
WZOR UMOWYlIstotne postanowienia 


.•••••.•••.••• , ,fEXPO/2018 


zawarta w dniu ..........................2018r. w Lodzi, pomi-rdzy: 


Miastem L6dz 

z siedzib'l: ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6dz, NIP 725-002-89-02, Regon: 472057632 

reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Lodzi, w imieniu kt6rego dzialalj'l: 

Wojciech Rosicki - Wiceprezydent Miasta Lodzi oraz Robert Kolczynski -Dyrektor 
Wydzialu ds. Zarz'ldzania Projektami, Departament Architektury i Rozwoju Urzydu Miasta 
Lodzi, zwanym dalej Zamawiaj~cym 

a 

.... ,. ............ t .... ~ ..... ~ ................ ,. ..... ,. ............. ~ ........ ,. ...................... , 
 z siedzib'l w 

................................... " .............................................................................................................................. ,. ....................... , ., 
NIP ....................................., REGON .......................... . 

reprezentowan'l przez .................................................................... , 


zwan'l dalej Wykonawc~, 


zas wsp61nie zwanymi w dalszej cZysci Umowy Stronami. 


Dzialaj'lc na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zam6wien publicznych (Dz.U. z 2017r., 
poz. 1579, wraz z p6m. zm.) strony zawieraj'l umowy nastypuj'lcej tresci: 

Definicje 

§1 

Uzyte w niniejszej Umowie pojycia i sformulowania majq nastypujqce znaczenie: 

1. OPZ Opis przedmiotu zam6wienia w Postypowaniu; 

2. SIWZ - Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia w Postypowaniu; 

3. Umowa - niniejsza umowa w sprawie zam6wienia publicznego; 

4. Strony Zamawiaj'lcy i Wykonawca l'lcznie; 

5. Wystawa wystawa EXPO Horticultural 2024; 

6. Zamawiaj~cy - Miasto L6dz. 



f 

f 
! 

IPrzedmiot Umowy 

§2 	 I1. 	 Przedmiotem Zam6wienia jest obsluga logistyczna wizyt studyjnych za granic,! oraz 
na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego Lodzi do 
organizacji Wystawy EXPO Horticultural 2024 w Lodzi, obejmuj,!ce w szczeg6lnosci [ 
rezerwacje, wystawianie, sprzedai: i dostarczanie bilet6w lotniczych, kolejowych i 
i autobusowych, rezerwacje i sprzedai: uslug noc1egowych, uslugi dostarczania paczek ti przesylek, pokrywania oplat za WIZY, zapewnianie dumaczeii ustnych 

symultanicznychlkonsekutywnych, zapewnianie szczepieii, zapewmanle wsparcia 


I 
tw zakresie prawa celnego, w tym ponoszenie oplat celnych, uslugi restauracyjne 


i cateringowe, uslugi transportu osobowego oraz inne uslugi niezb~dne dla poprawnego 

zorganizowania wizyty studyjnej, z uwzgl~dnieniem jej rangi, w tym wymog6w 

protokolu dyplomatycznego. 


2. 	 Szczeg6lowy zakres i opis przedmiotu Umowy stano wi zal,!cznik nr 1 do Umowy 

Termin realizacji 

§3 

1. 	 Umowa obowi¥uje Wykonawc~ od dnia jej zawarcia do dnia 31 grudnia 2018 roku lub 
do wyczerpania srodk6w przeznaczonych przez Zamawiaj,!cego na realizacj~ przedmiotu 
Umowy. 

2. 	 Wykonawca wykona przedmiot Umowy z uwzgl~dnieniem szczeg610wych termin6w 
opisanych w OPZ. 

Obowi~zki Wykonawcy 

§4 

1. 	 Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje wiedz,!, doswiadczeniem, kwalifikacjami 
oraz srodkami technicznymi niezb~dnymi do prawidlowego wykonywania wynikaj,!cych 
z niniejszej umowy obowi¥k6w i nie istniej,! zadne przeszkody prawne i faktyczne 
uniemozliwiaj,!ce lub utrudniaj,!ce mu wykonywanie tych obowi¥k6w. Wykonawca 
zobowi¥uje si~ do wykonywania obowi¢6w wynikaj,!cych z umowy z nalezyt'! 
starannosci,! wynikaj,!c,! z zawodowego charakteru swiadczonych przez niego uslug 
oraz w oparciu 0 obowi,!zuj,!ce regulacje i przepisy. 

2. 	 Zamawiaj,!cy wymaga aby czynnosci kasjera lotniczego byly wykonywane przez co 
najmniej dwie osoby zatrudnione na podstawie umowy 0 prac~ w rozumieniu art. 22 § 2 
Kodeksu pracy. 

3. 	 Zamawiaj,!cy wymaga aby wykaz os6b, 0 kt6rych mowa w ust. 2 stanowi'!cy zal'!cznik do 
niniejszej umowy byl aktualizowany na biez'!co tj. za kai:dym razem gdy nast,!pi zmiana 
personelu w skladzie osobowym pracownik6w. Zmiana w skladzie personelu nast,!pi na 
osoby spelniaj,!ce wym6g okreslony w ust 2 (zgodnie z warunkami udzialu w 
post~powaniu okreslonymi w SIWZ) . 

4. 	 W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiaj,!cy, w wyznaczonym pisemnie 
terminie, zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec 
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Wykonawcy odnosnie spelnienia przez Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszych 
Podwykonawc6w wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 0 pracy os6b wskazanych 
w ustypie 2. Wykonawca zobowi'lzany jest do zlozenia na kazde wezwanie 
Zamawiaj'lcego: 

1) 	 oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy 0 

zatrudnieniu na podstawie umowy 0 pracy, os6b wykonuj'lcych czynnosci, kt6rych 
dotyczy wezwanie Zamawiaj'lcego. Oswiadczenie to powinno zawierae w 
szczeg61nosci dokladne okreslenie podmiotu skladaj'lcego oswiadczenie, daty zlozenia 
oswiadczenia, wskazanie, ze objyte wezwaniem czynnosci wykonuj'l osoby 
zatrudnione na podstawie umowy 0 pracy wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, 
rodzaju umowy 0 pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia 
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; 

2) 	 poswiadczon'l za zgodnosc z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kopiy umowy/um6w 0 pracy os6b 
wykonuj'lcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, kt6rych dotyczy ww. 
oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj'lcym 
zakres obowi¥k6w, jezeJi zostal sporz'ldzony). Kopia umowy/um6w powinna zostac 
zanonimizowana w spos6b zapewniaj'lCY ochrony danych osobowych pracownik6w, 
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych 
(tj. Dz. U z 2016 poz. 922), w szczeg61nosci bez, adres6w i nr PESEL pracownik6w. 
Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy 0 pracy i 
wymiar etatu powinny bye mozliwe do zidentyfikowania; 

3) 	 zaSwiadczenia wlaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzaj'lce oplacanie przez 
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy skladek na ubezpieczenia 
spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie um6w 0 pracy za ostatni 
okres rozliczeniowy; 

4) 	 poswiadczonej za zgodnose z oryginalem odpowiednio przez Wykonawcy, 
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy kopii dowodu potwierdzaj'lcego 
zgloszenie pracownika przez pracodawcy do ubezpieczen, zanonimizowanej 
w spos6b zapewniaj'lcy ochrony danych osobowych pracownik6w, zgodnie 
z przepisami ustawy 0 kt6rej mowa w pkt. 2). 

5) 	 Innych dokument6w potwierdzaj'lcych stai: i charakter pracy. 

5. 	 W trakcie wykonywania Umowy, Wykonawca zobowi¥uje siy do skladania wszelkich 
wyjasnien Zamawiaj'lcemu na kai:dorazowe wezwanie i w terminach okreslonych przez 
Zamawiaj'lcego. 

6. 	 Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc wobec Zamawiaj'lcego za jakose i terminowose 
wykonania pracy oraz za prawidlowosc przedmiotu Umowy. 

7. 	 Wykonawca w toku realizacji Umowy ma prawo poslugiwania siy podwykonawcami. 
W takim przypadku Wykonawca odpowiada za dzialania podwykonawcy jak za swoje 
wlasne. 

8. 	 W ramach realizacji Umowy Wykonawca zobowi¥uje siy w szczeg61nosci do: 

1) 	 bezkonfliktowej sprawneJ wsp61pracy ze wszystkimi przedstawicielami 
Zamawiaj'lcego; 
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2) udostypniania Zarnawiajllcemu, na kai:dym etapie realizacji Umowy, wszelkich 	 r 

I 
!

informacji i dokumentacji jej realizacji; 


3) realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ, zlozonll ofertll, szczeg610wym OPZ, 

roraz wskaz6wkarni Zarnawiajllcego; 
1

9. 	 Wykonawca jest zobowi¥any do bezzwlocznego informowania Zarnawiajllcego 
o niemoznosci realizacji przedmiotu Umowy oraz wszelkich zagrozeniach, dotYCZllcych I 
zar6wno termin6w, jak i zakresu rzeczowego. 	 f 

10. Wykonawca jest zobowi¥any do bezzwlocznego pisemnego informowania 

I 
t 

Zarnawiajllcego 0 zdarzeniach, mogllcych miee wplyw na koniecznose wprowadzenia 

zmian w umowie oraz 0 wszelkich zauwai:onych blydach i rozbieznosciach w 

dokumentach, informacjach niezbydnych do wykonania przedmiotu Umowy. 


I 
f 

11. Pozyskiwanie informacji i danych niezbydnych dla realizacji Umowy jest obowi¥kiem 
Wykonawcy, a takZe analiza danych przekazanych przez Zarnawiajllcego. 

f12. 	 Wykonawca w rarnach wynagrodzenia rna obowillzek wykonania wszelkich czynnosci, i 
kt6re bydll konieczne dla prawidlowej realizacji Umowy. I 

l3. 	Wykonawca zobowillzuje sicr do dolozenia wszelkich staran umozliwiajllcych takll 
organizacjy trasy podr6zy, kt6ra zapewni najkorzystniejsze logistycznie i cenowo Ipolllczenia. 

14. 	 Wykonawca zobowi¥uje siy do realizowania zlecen z uwzglydnieniem zasady I 
oszczydnego gospodarowania srodkarni Zarnawiajllcego, jednak z zachowaniem I 
wymaganego standardu uslug lotniczych, hotelowych, transferowych i przewozowych. 

15. 	 Wykonawca zobowillzuje siy do dostarczania wskazanych przez Zarnawiajllcego 
przesylek w miejsce i w terminie wskazanym przez Zarnawiajllcego. I 

16. Wykonawca zobowi¥uje siy do dysponowania wai:nll polisll OC od odpowiedzialnosci 
cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci w kwocie nie mmeJszej I
niz 100.000 zlotych i dostarczenia jej Zarnawiajllcemu w dniu podpisania umowy. ,Polisa OC stanowi Za1llcznik do niniejszej umowy. Jezeli polisa OC wystawiona zostanie 

na okres kr6tszy niz okres na jaki zawarto umOWy, Wykonawca zobowillzany bydzie 
 I 
przedstawic Zarnawiajllcemu nie p6zniej niz 30 dni przed uplywem terminu 
obowi¥ywania polisy OC, dokumenty potwierdzajllce przedluzenie jej obowillzywania. 
W razie nieprzedluzenia polisy OC przez Wykonawcy, Zarnawiajllcy rna prawo zawarcia 
umowy ubezpieczenia na rzecz Wykonawcy, a koszty tego ubezpieczenia Potrllcone 
zostanll z wynagrodzenia Wykonawcy. f 

17. 	 Wykonawca zobowi¥uje siy do przedstawienia w dniu podpisania Umowy certyfikatu 
lub zaswiadczenia potwierdzajllcego czlonkostwo lub pelnienie roli agenta w ramach I 
Miydzynarodowego Zrzeszenia Przewoznik6w Lotniczych lATA (INTERNATIONAL 
AIR TRANSPORT ASSOCIATION), t 

I 
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Obowif!zki Zamawiajf!cego 

§5 

1. 	 Zamawiaj~cy zobowi~uje sil( do zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcl(, 
dostl(pu do posiadanych informacji, niezbl(dnych do prawidlowego i naleZytego 
wykonania prac objl(tych Umow~. 

2. 	 Zamawiaj~cy zobowi~zuje sil( do niezwlocznego odpowiadania na wnioski i zapytania 
Wykonawcy w zakresie dotycz~cym przedmiotu umowy, w terminie do 3 dni od 
wyst~pienia Wykonawcy. W szczeg61nych przypadkach, a zwlaszcza gdy Zamawiaj~cy 
nie bl(dzie dysponowal informacjami lub dokumentami koniecznymi do udzielenia 
odpowiedzi, termin ten moze bye dluzszy, ale nie moze przekroczye 7 dni. 

3. 	 Zamawiaj~cy zobowi~uje sil( do poinformowania Wykonawcy 0 osobach do kontaktu z 
Wykonawc~ ze strony Zamawiaj~cego. 

4. 	 Zamawiaj~cy zobowi~zuje sil( do podejmowania decyzji oraz udzielania informacji 
zwi~anych z realizacj~ Umowy w terminach umozliwiaj~cych terminowe wykonanie 
przedmiotu Umowy. 

5. 	 Protok61 odbioru przygotuje Wykonawca w porozumieniu z Zamawiaj~cym. 

6. 	 Zamawiaj~cy przygotuje "Zlecenie realizacji", stanowi~ce podstawl( do uruchamiania 
srodk6w w ramach niniejszej Umowy. 

Zasady wsp6lpracy Stron 

§6 

1. 	 Strony zobowi~uj~ sil( do wzajemnej wsp61pracy w trakcie realizacji przedmiotu 
Umowy. 

2. 	 Zamawiaj~cy zastrzega sobie prawo do zadawania pytail w trakcie trwania Umowy na 
kazdym etapie jej realizacji, zwi~anych z przedmiotem Umowy i pracami Wykonawcy 
w tym zakresie, a Wykonawca zobowi~zany jest do przedlozenia informacji w 
odpowiedzi na zapytanie Zamawiaj~cego. 

3. 	 Komunikacja w trakcie realizacji Umowy odbywae sil( bl(dzie co do zasady w jl(zyku 
polskim, chyba, ze strony uzgodni~ inaczej. 

4. 	 Przewiduje sil( mozliwose koordynowania i uzgadniania wszelkich zagadnien oraz kwestii 
problemowych za posrednictwem telekonferencji, b~dz w zaleznosci od potrzeb, za 
posrednictwem rozm6w telefonicznych i korespondencji przy wykorzystaniu poczty 
elektronicznej. 

5. 	 Po uplywie czasu trwania Umowy lub po wyczerpaniu srodk6w przeznaczonych na 
realizacjl( Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiaj~cemu do zatwierdzenia Protok61 
odbioru obejmuj~cy przynajmniej zestawienie wszystkich faktur i uslug wystawionych i 
zapewnionych przez Wykonawcl( w czasie trwania Umowy. 
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Zasady realizacji przedmiotu Umowy 

I 
f 

§7 

1. 	 Realizacja przedmiotu zamowlenia nastcrpowae bcrdzie sukcesywnie, zgodnie i 

z potrzebami Zamawiaj~cego, przez caly okres obowi¥ywania umowy. Zamawiaj~cy 
fbcrdzie zglaszal swoje potrzeby w formie "zlecenia Zamawiaj~cego/zlecenia realizacji". 

I 
I 

2. 	 Zamawiaj~cy bcrdzie skladal zlecenia w terminie mozliwie najdluZszym przed 
rozpoczcrciem realizacji, w terminie pozwalaj~cym na stosowanie najbardziej korzystnych 
taryf. 

3. 	 Zlecenie bcrdzie okreslae termin, miejsce rozpoczcrcia, zakonczenia i planowany przebieg 
realizacji. 

4. 	 Wykonawca, na zlecenie Zamawiaj~cego bcrdzie mial obowi¥ek wyszukae okreslone 
przez Zamawiaj~cego, najkorzystniejsze logistycznie i cenowo pol~czenia, oraz zalozye 
wstcrpne rezerwacje. Wykonawca rna obowi¥ek uwzglcrdnie sugestie Zamawiaj~cego w 
zakresie sposobu realizacji zlecen. 

5. 	 Wykonawca zobowi~zuje sicr do udostcrpnienia Zamawiaj~cemu, bez pobierania 
dodatkowych opIat, systemu rezerwacyjnego pol~czen lotniczych, ktory maze bye 
wykorzystywany do dokonywania rezerwacji przez pracownikow Zamawiaj~cego. 

6. 	 W przypadku, a ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowi¥uje sicr, w terminie nie 
dluzszym niz 6 godzin ad wyslania przez Zamawiaj~cego pisemnego zamowienia 
(przeslanego faksem lub poczt~ elektroniczn~), do zaoferowania kilku (co najmniej 
trzech) romych opcji pol~czen lotniczych, dostcrpnych na rynku, graduj~c propozycje 
w dwoch wariantach: 

a) 	 w przypadku pol~czen wieloetapowychjako najkorzystniejsze logistycznie (najkrotszy 

czas podrozy z maksymalnie krotkim czasem oczekiwania na kolejny srodek 

lokomocji): ad najkrotszego do najdluzszego; 


b) jako najkorzystniejsze cenowo: ad najtanszego do najdrozszego; 

wraz z podaniem informacji a tym, jak przesunicrcie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden 

dzien wczesniej, powrot jeden dzien pozniej) wplynie na zmiancr czasu podrozy i ceny 

biletu. 


7. 	 Wystawianie i sprzedai: biletow lotniczych odbywae sicr bcrdzie na warunkach i w klasach 

zlecanych przez Zamawiaj~cego, na trasach europejskich i pozaeuropejskich, 

z uwzglcrdnieniem klasy standardu przelotu: klasa ekonomiczna i business, a takZe 

w tzw. "low cost airlines", wszystkich dostcrpnych promocji wynikaj~cych z terminu 

rezerwacji i wykupienia biletow, pol~czen weekendowych oraz czasu podrozy, 

w tym takze tzw. biletow wirtualnych (przewoznikow "low cost airlines"). 


8. 	 Wykonawca zobowi~zany jest do weryfikacji w ci~gu dwoch godzin od wyslania 

pisemnego zamowienia (przeslanego poczt~ elektroniczn~) wybranych w trybie ust. 2 

przez Zamawiaj~cego pol~czen lotniczych, a w przypadku posiadania informacji 0 


korzystniejszych logistycznie lub cenowo pol~czeniach, przekazanie ich Zamawiaj~cemu. 


! 
I 
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9. 	 Wykonawca zobowi'lzuje siy do rezerwacji i sprzedaZY biletow kolejowych 
i autobusowych oraz uslug noc1egowych zgodnie z dyspozycjami Zamawiaj'lcego, ktore 
byd'l okreSlae rodzaj i ilose biletow, noc1egow, a takZe miejsce i termin podrozy. 

10. Wykonawca zobowi'lzuje siy, w terminie nie dluzszym niz 6 godzin od wyslania 
pisemnego zamowienia (przeslanego pocztq. elektroniczn'l) do zaoferowania trzech 
roznych wariantow polq.czen kolejowych lub autobusowych, dostypnych na rynku, 
najkorzystniejszych logistycznie i cenowo. Wariant powinien uwzglydniac klasy 
podrozne kolejowe i autobusowe oraz wszystkie dostypne promocje wynikaj'lce z 
terminu rezerwacji i wykupienia biletow, polq.czen weekendowych oraz czasu podrozy, 
wraz z podaniem informacji 0 tym, jak przesuniycie terminu wyjazdu (np. wyjazd jeden 
dzien wczesniej, powrot jeden dzien pozniej) wplynie na zmiany czasu podrozy i ceny 
biletu. 

11. Przy pisemnym zleceniu przez Zamawiajq.cego uslugi noc1egowej, Wykonawca 
zobowiq.zuje siy do zaoferowania trzech wariantow noclegow w hotelach trzy
lub czterogwiazdkowych, znajduj'lcych siy w systemach rezerwacyjnych i poza 
systemami, w odleglosci nie wiykszej niz trzech kilometrow od miejsca wskazanego w 
zamowieniu. 

12. Zamawiajq.cy zastrzega sobie prawo do sprawdzenia na intemetowych stronach 
opiniotworczych, opinii na temat jakosci uslug hotelu proponowanego przez 
Wykonawcy. W przypadku wq.tpliwosci, co do jakosci uslug swiadczonych przez hotel 
zaproponowany przez Wykonawcy, Zamawiaj'lcy wystq.pi z wnioskiem 0 jego zmiany. 

13. Wykonawca zobowiq.zuje siy do rezerwacji i sprzedaZY uslug noc1egowych do wysokosci 
kwoty limitu srodkow na noc1eg dla wskazanego panstwa okreslonej w za1'lczniku do 
rozporzq.dzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie 
naleznosci przyslugujq.cych pracownikowi zatrudnionemu w panstwowej Iub 
samorz'ldowej jednostce sfery budzetowej z tytulu podrozy sluzbowej (Dz. U. z dnia 5 
lutego 2013 r., poz. 167). W przypadku wprowadzenia zmian w kwotach limitow na 
noclegi, zamowienia byd'l realizowane zgodnie z poziomem limitow obowiq.zuj'lcym od 
dnia nowelizacji. 

14. Zamawiaj'lcy wybierze z przedstawionych przez Wykonawcy wariantow, 0 ktorych 
mowa w ust. 6, 10 i 11 najbardziej korzystne dla siebie pol'lczenie i miejsce noc1egowe, 
po czym okresli drogq. elektronicznq. dyspozycjy do sprzedazy przez Wykonawcy biletow 
na wybrane polq.czenia i rezerwacji noclegow. 

15. Przedstawienie przez Wykonawcy wariantow podrozy bq.dz noclegu nie jest konieczne 
jezeli Zamawiaj'lcy wskaze konkretne rozwiq.zanie logistyczne, niezbydne do osiq.gniycia 
zalozen Zamawiajq.cego. 

16. Wykonawca zobowiq.zuje siy, po otrzymaniu zamowienia na pismie (poczt'l 
elektronicznq.), do dostarczania, bez naliczania dodatkowych oplat, biletow lotniczych, 
kolejowych lub autobusowych oraz voucherow lub potwierdzen zakupionej uslugi 
noclegowej do siedziby Zamawiaj'lcego w godzinach urzydowania Zamawiaj'lcego 
(poniedzialek, sroda-piq.tek w godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17). Strony ustalajq., ze 
w wyjq.tkowych sytuacjach sposob dostarczenia biletow, voucherow lub potwierdzen 
zakupionej uslugi hotelowej moze ulec zmianie - moze bye wymagany w innym terminie, 
niz dni i godziny pracy Zamawiaj'lcego. Wowczas bilet, voucher lub potwierdzenie 
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zakupionej uslugi hotelowej powinien bye dosttrpny w przedstawicielstwie biura podr6zy 
lub linii lotniczej w kraju wylotu lub dostarczony winny, uzgodniony z Zamawiaj('j.cym 
spos6b, umozliwiaj('j.cy pracownikowi rozpocztrcie podr6zy w wyznaczonym terminie. 

17. Wykonawca zobowi('j.zuje sitr do odebrania, przesylania i dostarczania paczek 
wskazanych przez Zamawiaj('j.cego, transportem lotniczym, kolejowym lub drogowym, 
zgodnie z oczekiwaniami Zamawiaj('j.cego, w terminach wskazanych przez 
Zamawiaj('j.cego. Zamawiaj('j.cy dopuszcza przesylanie przedmiotowych paczek jako 
lotniczego bagaZu dodatkowego, 0 ile to btrdzie mozliwe. 

18. Wykonawca ubezpieczy przesylki lub paczki wskazane przez Zamawiaj('j.cego od 
wszelkich ryzyk w transporcie. 

19. Wykonawca zobowi('j.Zuje sitr do wystawtarua lub przekazywania Zamawiaj('j.cemu I
dokumentacji potwierdzaj('j.cej odebranie, nadanie i dostarczenia paczek (np. dokumenty I
spedycyjne lub kurierskie, protokoly odbioru i dostarczenia). 

20. Wykonawca 	 btrdzie dokonywal rezerwacji i zakupu uslug kurierskich, przesylu, f 
transportu, spedycji lub innych uslug w celu przeslania paczek lub przesylek na 
warunkach i w terminach zlecanych przez Zamawiaj('j.cego, na trasach europejskich i 
pozaeuropejskich oraz wystawiania potwierdzen zakupu tego typu uslug dla 
Zamawiaj('j.cego. 

21. Wykonawca zobowi('j.zuje sitr zaoferowania Zamawiaj('j.cemu, w terminie nie dluzszym niz 
6 godzin od wyslania przez Zamawiaj('j.cego pisemnego zlecenia wysylki paczki 
(przeslanego poczt('j. elektroniczn('j.) trzech r6znych wariant6w przeslania paczki 
dosttrpnych na rynku, najkorzystniejszych logistycznie i cenowo z uwzgltrdnieniem 
szybkosci dortrczenia paczki lub przesylki oraz wszystkich dosttrpnych promocji 
wynikaj('j.cych z terminu rezerwacji i wykupienia uslugi, wraz z podaniem informacji 0 

tym, jak przesunitrcie terminu wysylki (np. wysylka jeden dzien wczesniej, wysylka 
powrotna jeden dzien p6zniej) wplynie na zmiantr czasu dortrczenia centr uslugi. 
Propozycja wysylki przez Wykonawctr btrdzie obejmowala propozycje w dw6ch 
wariantach: 

a) 	 w przypadku pol('j.czen wieloetapowych jako najkorzystniejsze logistycznie (najkr6tszy 
czas dortrczenia): od najkr6tszego do najdluzszego; 

b) jako najkorzystniejsza cenowo: od najtanszego do najdrozszego; 

22. Wykonawca zobowi('j.Zuje sitr wykonac wszelkie czynnosci niezbtrdne do uzyskania wiz 
dla pracownik6w Zamawiaj('j.cego odbywaj('j.cych podr6z slmbow('j.. Kwota oplaty zalezy 
od rodzaju wizy, kt6rej dotyczy wniosek oraz kraju, do kt6rego zostal delegowany 
pracownik Zamawiaj('j.cego. 

23. Wykonawca 	zobowi('j.Zuje sitr wykonac wszelkie czynnosci niezbtrdne do uzyskania 
szczepien ochronnych dla pracownik6w Zamawiaj('j.cego odbywaj('j.cych podr6z sluzbow('j. 
w ramach wizyt studyjnych i wydarzen promocyjnych szczeg6lnie do kraj6w 0 

tropikalnym i subtropikalnym klimacie, w kt6rych wysttrpuje ryzyko zachorowania na 
choroby tropikalne zagraZaj('j.ce zdrowiu oraz Zyciu oddelegowanych pracownik6w, w 
szczeg61nosci: z61t'j. gor('j.czktr, MIt('j. febrtr, zapalenie w('j.troby typu A + B, blonictr, ttrzec, 
dur brzuszny, polio, cholertr, zakaZenia meningokokowe A + C czy malaritr. 
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24. Wykonawca 	 zobowi<lzuje siy wykonac wszelkie czynnoscl niezbydne do 
przeprowadzenia procedury celnej w tym ponoszenia wlasciwych oplat celnych, w taki 
sposob aby umozliwie wlasciw<l realizacjy wizyt studyjnych. 

25. Wykonawca zobowi<lzany jest do zapewnienia uslug cateringowych i restauracyjnych, 
zgodnie ze szczegolowymi wymogami okreslonymi w OPZ. 

26. Wykonawca zobowiClZany jest do zapewnienia uslug transportu osobowego zgodnie ze 
szczegolowymi wymogami okreslonymi w OPZ. 

27. Wykonawca zobowi<lzany jest do zapewnienia innych uslug niezbydnych dla poprawnego 
zorganizowania wizyt studyjnych z uwzglydnieniem ich rangi, w tym wymogow 
protokolu dyplomatycznego. W tym w szczegolnosci zapewnienie uslug b<ldi dzialaft 
wskazanych przez placowki dyplomatyczne jako niezbydne dla wlasciwej promocji 
EXPO 2024. Sposob zapewnienia innych element6w wymagac bydzie akceptacji 
Zamawiaj<lcego, w tym wskazania szczegolowych kosztow przez Wykonawcy, przy 
czym prowizja Wykonawcy za realizacjy uzgodnionych dzialaft w danym obszarze 
wyniesie nie wiycej niz 10% wartosci poszczeg61nych dzialaft. 

28. Wykonawca 	 zobowi<lzany jest do zapewnienia tlumaczen jyzykowych ustnych 
symultanicznychlkonsekutywnych w szczegolnosci z jyzyka polskiego na jyzyk angielski, 
francuski, hiszpanski, chinski, japonski, arab ski oraz w szczegolnosci z jyzyka 
angielskiego, francuskiego, hiszpanskiego, chinskiego, japonskiego, arab skiego na jyzyk 
polski, w tym tzw. szeptanych w ramach wizyt studyjnych 

29. Zlecenie tlumaczenia bydzie zawierac informacje na temat: 

a) rodzaju tlumaczenia; 

b) miejsca, terminu i przewidywanego czasu trwania danego 
spotkaniaiwizyty /wydarzenia; 

c) liczby wymaganych tlumaczy; 

d) 	 zastrzezenie, ze przy realizacji danego zlecenia zachodzi mozliwosc przedluzenia 
siy wykonywanego tlumaczenia ustnego poza term in okreslony w zleceniu i 
powinno bye one kontynuowane niezaleznie od przewidywanego w zleceniu czasu 
trwania spotkania. 

30. Zamawiaj<lcy przekaZe zlecenie uslugi tlumaczenia ustnego najpoiniej 	na 3 dni przed 
terminem rozpoczycia planowanego spotkania. 

31. Tlumacze 	 byd<l zobligowani do stosowania terminologii funkcjonuj<lcej w prawie 
krajowym, unijnym i miydzynarodowym lub w dziedzinie, ktorej dotyczy tematyka 
spotkania, konferencji, szkolenia. 

32. Wykonawca zobowiClZany jest do potwierdzenia, w formie elektronicznej, otrzymania od 
zamawiaj<lcego danego zlecenia. 

33. Po 	 uzgodnieniu szczegolowego sposobu realizacji danego zlecenia Zamawiaj<lcego, 
Zamawiaj<lcy dokona akceptacji realizacji zlecenia. Wykonawca zobowi<lzuje siy 
zrealizowac zlecenie Zamawiaj<lcego w czasie okreslonym w Ofercie, stanowi<lcej 
Zal<lcznik do niniejszej Umowy. 
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34. Wykonawca przydzieli 	 do realizacji umowy co najmniej dwa numery telefonow 

ze stanowiskami rezerwacji, w godzinach pracy Zamawiaj,!cego: poniedzialek, sroda ! 
pi'!tek w godz. 8-16, wtorek w godz. 9-17. 	 ~ 

\
35. Koordynatorami 	 ze strony Wykonawcy odpowiedzialnymi za organlzacJ~ podrozy 

sluzbowej odbywanej przez przedstawicieli Zamawiaj,!cego b~d,!: 

1) .................... nr telefonu: .................................... . 


2) ................................. , nr telefonu: .............................. .. 


36. Koordynatorzy, na wyrazne zlecenie Zamawiaj,!cego, zobowi'lZani S,! do: 

1) kompleksowego zorganizowania podrozy sluzbowej odbywanej przez 

przedstawicieli Zamawiaj,!cego, w tym m.in.: rezerwacji biletow, noclegow, 

transferu z lotniska i na lotnisko, 


2) sprawdzenia jakosci zaproponowanych uslug w zakresie pol'!czen i noclegow 

z odpowiednim wyprzedzeniem przed rozpocz~ciem podrozy, pozwalaj'!cym 
 I 
na wprowadzenie zmian w jej przebiegu, jesli, z uwagi na powstale problemy 
komunikacyjne lub niski standard noclegow, okaZll si~ konieczne. I 

37. Wykonawca zapewni, poza godzinami pracy Zamawiaj,!cego wskazanymi w ust. 34 oraz 	 I 
(

calodobowo w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, serwis telefoniczny, I
umozliwiaj,!cy obslug~ Zamawiaj,!cego w zakresie uslug, 0 ktorych mowa w § 2. I 

38. Wykonawca zobowi,!zuje si~ do informowania, zgodnie z warunkami przewoznika, 
o zblizaj,!cych si~ terminach wykupu biletow, dokonanych wczesniej rezerwacjach 

telefonicznie, faxem lub e-mailem. 


39. WzgI~dem wszystkich uslug obj~tych Umow'!, Zamawiaj,!cy rna prawo sprawdzic koszty I 
poszczegolnych uslug oraz zobligowae Wykonawc~ do skorzystania z innych, tanszych t 
rozwi'lZan pozwalaj,!cych na wlasciw,! organizacj~ wizyt studyjnych. I 

Wynagrodzenie Wykonawcy 

§8 I 
1. 	Wartose umowy zostala okreslona na podstawie wysokosci wydatkow planowanych 

w budzecie Zamawiaj,!cego na realizacj~ przedmiotu Umowy, 
na kwot~ do .......................PLN brutto (slownie: ................................... . 
zlotych brutto 00/100). 

2. 	Zamawiaj,!cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilosci zamawianych uslug do 70% 
srodkow przewidzianych na realizacj~ Umowy z jednoczesnym zmniejszeniem wartosci 
umowy okreslonej w ust. 1. 

3. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za faktycznie zamowione i zrealizowane uslugi. 

4. 	Wykonawca zobowi,!zuje si~ do wystawiania faktur za zrealizowane zamowienia, zgodnie 
z protokolami odbioru poszczegolnych zlecen Zamawiaj,!cego, okreslonymi w Zal,!czniku 
do niniejszej Umowy. 

5. 	Do wynagrodzenia Wykonawcy doliczony b~dzie nalemy podatek VAT wedlug 
wlasciwych stawek obowi,!zuj,!cych w dniu wystawienia faktury VAT. Jezeli w okresie , 
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realizacji Umowy nast'1pi zmiana przepis6w w zakresie wysokosci stawek podatku od 
towaru i uslug (podatku VAT), automatycznie bltd'1 mialy zastosowanie stawki podatku 
V A T obowiq.zuj'1ce w chwili powstania obowi'1zku podatkowego, bez koniecznosci 
sporzl:fdzania aneksu do Umowy. 

6. 	Naleznosc za kaMe zlecenie organizacji wizyty studyjnej bltdzie uregulowana w ci'1gu 30 
dni od daty dorltczenia prawidlowo wystawionych faktur, na adres: 

Miasto L6di , ul. Piotrkowska 104, 90-926 L6di, NIP 725-002-89-02 

7. 	 Zaplata nast'1pi w drodze przelewu z konta Zamawiaj'1cego na konto Wykonawcy, 
wskazane przez niego. Za terrnin zaplaty strony przyjmuj'1 dzien obciq.Zenia rachunku 
Zamawiaj'1cego. Platnosci nastltPowac bltd'1 kazdorazowo, na podstawie wystawionych 
zlecen po dokonaniu protokolamego odbioru uslug przez Zamawiajl:fcego. 

8. 	Faktury, poza wymogami okreSlonymi w rozporz'1dzeniu Ministra Finans6w z dnia 9 
grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu podatku od towarow i uslug niektorym podmiotom 
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1860) , powinny zawierac prowizjlt Wykonawcy, zgodn'1 z Ofertl:f 
stanowi'1cl:f zal'1cznik do Umowy. Prowizje bltd'1 naliczane za: 

1) Uslugi zakupu bilet6w 

2) Uslugi rezerwacji i zakupu noc1eg6w 

3) Tlumaczenia symultanicznelkonsekutywne realizowane na terenie Polski 

4) Tlumaczenia symultanicznelkonsekutywne realizowane poza terenem Polski 

5) Uslugi restauracyjne w Polsce 

6) Uslugi restauracyjne poza Polsk'1 

7) Uslugi cateringowe w Polsce 

8) Uslugi cateringowe poza Polsk'1 

9) Uslugi dostarczania przesylek transport drogo\\<)' 

10) Uslugi dostarczania przesylek - transport lotniczy lub inny 

11) Uslugi transportu osobowego 

12) Uslugi zapewniania szczepien 

13) Uslugi zapewniania wiz 

14) Uslugi w zakresie obslugi celnej 

15) Inne uslugi niezbltdne dla poprawnego zorganizowania wizyty studyjnej, jednak nie 
wiltcej niz 10% wartosci poszczeg6lnych uslug. 

9. 	Ponadto faktury powinny zawierac: 

1) 	 dla sprzedanego biletu lotniczego: 


a) traslt przelotu, 


b) cenlt biletu zgodn'1 z taryf'1 przewoznika, 


c) imilt i nazwisko pasazera; 
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~ 

2) dla przeslanej paczki: 

a) trasy przesylu 
I 

b) 	 ceny przesylki i
; 

3) dla sprzedanej uslugi noclegowej w hotelu, biletu kolejowego lub autobusowego: f 

Ia) 	 ceny noclegu, biletu kolejowego lub autobusowego, I 
b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla kt6rej dokonano rezerwacji. I 

i 
5) dla oplaty za wizy: 

a) kwoty oplaconej wizy, r 
f 

b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla kt6rej dokonano oplaty za wizy. I 
6) dla oplaty za szczepienia ochronne: 

a) ceny szczepienia ochronnego, I 
I 

b) imiy i nazwisko osoby delegowanej, dla kt6rej dokonano oplacenia szczepienia I 
ochronnego. 

7) dla oplaty za tlumaczenie: 

a) rodzaju tlumaczenia, 

b) terminu i czasu trwania danego tlumaczenia, 

c) liczby tlumaczy, 

d) jyzyk tlumaczenia, 

e) kwoty oplaconego tlumaczenia. 

8) dla oplaty za uslugy cateringow'llub restauracyjn'l: 

a) miejsce, termin swiadczenia uslugi cateringowej lub restauracyjnej, ! 
Ib) ceny uslugi cateringowej lub restauracyjnej. 	 ! 

9) 	 Uslugi transportu osobowego ! 
a) miejsce, trasy, termin swiadczenia uslugi transportowej, 

b) ceny uslugi transportowej. I10) Uslugi w zakresie obslugi celnej 
f

a) 	 miejsce, termin swiadczenia uslugi w zakresie obslugi celnej, rodzaj procedury, fwskazanie wysokosci oplat celnych, 	 ! 
fb) 	 ceny obslugi celnej. 

11) Inne uslugi niezbydne dla poprawnego zorganizowania wizyty studyjnej 

a) rodzaj uslugi, 

b) miejsce, termin swiadczenia uslugi 

c) ceny uslugi i wskazanie wysokosci naliczonej prowizji 
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IO.Oplaty prowizyjne podane w ust. 8 obejmuj~ calkowity koszt wykonania zam6wienia 
przez Wykonawc~. 

II.Do faktur mog~ bye doliczane odr~bne oplaty wynikaj~ce z przepisow powszechnie 
obowi~uj~cego prawa. 

I2.Cena biletu lotniczego, kolejowego lub autobusowego okreslona b~dzie kazdorazowo 
zgodnie z taryf~ przewoznika. 

I3.Cena uslugi noclegowej, okreslona b~dzie ka:zdorazowo zgodnie z taryf~ hotelu. 

I4.Cena uslugi przewozu, przesyru lub spedycji paczki lub przesylki okreslona b~dzie 
ka:zdorazowo zgodnie z taryf~ operatora. 

IS.Cena uslugi tlumaczenia, okreSlona b~dzie kazdorazowo zgodnie z taryf~ tlumacza. 

I6.Cena uslugi cateringowej lub restauracyjnej, a takze transportowej, okreSlona b~dzie 
kazdorazowo zgodnie z taryf~ podmiotu swiadcz~cego usrugi cateringowe, restauracyjne 
lub transportowe. 

17.Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty z tytulu nalezytego wykonania 
umowy i nie moze l~cznie przekroczye kwoty wskazanej w ust. 1. 

I8.Zamawiaj~cy zobowi~zuje si~ do powiadomienia Wykonawcy 0 wyczerpaniu wartosci 
umowy 0 ktorej mowa w ust. 1. 

19. Wykonawca zobowi~zany jest do: 

1. 	 Niezwlocznego poinformowania Zamawiaj~cego 0 wyczerpaniu 70% srodk6w 
finansowych przewidzianych w ust. 1 umowy, za posrednictwem poczty email 
na adres m.riemer(aJ,uml.lodz.pl. 

2. 	 Sporz~dzenia raport6w ze stanu wykorzystania srodk6w finansowych 
przewidzianych w ust 1 umowy, co miesi~c za posrednictwem poczty email na 
adres m.riemer(a>,uml.lodz.pl, w terminie do 3 dnia nast~pnego miesi~ca. Co 
miesi~czne raporty b~d~ podstaw~ do przyj~cia faktury. 

3. 	 W przypadku wyczerpania srodk6w finansowych przewidzianych w ust. 1 
Wykonawca powstrzyma si~ od wykonywania dalszych prac b~d~cych 
przedmiotem umowy. 

20.Cesja wierzytelnosci 	wynikaj~cych z niniejszej Umowy jest dopuszczalna jedynie po 
uzyskaniu przez Wykonawc~ uprzedniej-pisemnej zgody Zamawiaj~cy na dokonanie 
przedmiotowej cesji. 

Odwolywanie rezerwacji 

§9 

1. 	 W przypadku zmian w rezerwacjach, Wykonawca nie b~dzie pobieral oplat do chwili 
wystawienia biletu oraz anulowania biletow w dniu ich wystawienia, a takze wystawienia 
vouchera lub potwierdzenia zakupu noclegu. 
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2. 	 Wykonawca przyjrnie zwrot biletu w przypadku odwolania wyjazdu lub, na zlecenie 
Zamawiaj/lcego, dokona zmiany zakupionego biletu zgodnie z zasadami przewoznika. W 
sytuacji, kiedy zrniana biletu wi/lzac siy bydzie z koniecznosci/l dokonania ponownej 
rekalkulacji ceny biletu, Zamawiaj/lcy bydzie zobowi/lzany do pokrycia powstalej z tego 
tytulu niedoptaty, zas Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadplaty. 

3. 	 Zwrot tych kosztow powinien nast/lpic na podstawie faktury koryguj/lcej w ci/lgu 30 dni 
kalendarzowych, licz/lc od daty otrzyrnania informacji 0 odwolaniu wyjazdu lub zwrotu 
biletu. 

4. 	 Wykonawca wyrai:a zgody na dokonywanie wzajernnych rozliczeil z przysluguj/lcego 
wynagrodzenia, na podstawie faktur koryguj/lcych. 

5. 	 W sytuacji braku rnozliwosci bezkosztowego zwrotu biletu, Zamawiaj/lcy pokryje koszty 
wynikaj/lce z jego zwrotu. 

6. 	 W przypadku rezygnacji z uslugi noclegowej Wykonawca odwola rezerwacjy 
bez naliczania kar i oplat. 

7. 	 Wykonawca przejrnie obowi/lZki dotycz/lce skladania odwolail i reklarnacji do linii 
lotniczych, przedsiybiorstw przewozowych oraz hoteli, do reprezentowania 
Zamawiaj/lcego w sprawach reklamacyjnych dot. przewozow realizowanych 
na podstawie rezerwacji i zakupow dokonywanych u Wykonawcy, w szczegolnosci 
w przypadku zwrotu biletow niewykorzystanych z winy przewoznika lub ze wzglydow 
losowych oraz odwolania rezerwacji hotelowej. 

8. 	 Wykonawca zobowi/lZuje siy do kazdorazowego, niezwlocznego, przekazywania drog/l 
elektroniczn/l informacji dotycz/lcej zrniany cen biletow, wpisania na listy rezerwow/l, 
zrniany godziny rejsu, odwolania rejsu oraz zmian w usludze noclegowej. 

9. 	 W przypadku losowego przedluzenia czasu podrozy, odwolania rejsu itp. Wykonawca 
gwarantuje, bez naliczania dodatkowych kosztow obslugi, pornoc organizacyjn/l 
dla pracownikow Zamawiaj/lcego zwi/lZan/l z bezgotowkowyrn uzyskaniern noclegu, 
zmian/l biletu lotniczego, itp. 

10. 	 W przypadku dokonania grupowej rezerwacji biletow dla Zamawiaj/lcego, Wykonawca 
zobowi/lZuje siy do wniesienia z wlasnych srodkow przedplat z/ldanych przez 
przewoznika. Wniesiona przedplata zostanie rozliczona w jednostkowych cenach 
za zakupione bilety. 

11. 	 Wykonawca nie bydzie pobieral oplat za odwolany catering, uslugi restauracyjne, 
transport osobowy oraz tlurnaczenia. 

12. 	 Wykonawca sporz/ldzal bydzie dla Zamawiaj /lcego rnleSlyCZne raporty 
z wystawionych przez Wykonawcy faktur na bilety lotnicze, do 10-go dnia nastypnego 
rnleSI/lca. 

Kary umowne 

§ 10 
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1. Strony ustalaj£l. odpowiedzialnosc za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Umowy 
w formie kar umownych. 

2. 	 Zamawiaj£l.cy zastrzega sobie prawo do porownywania cen biletow lotniczych, 
kolejowych i autobusowych, kosztow noclegow oraz kosztow przesylu, przewozu, 
spedycji, tlumaczen, transportu osobowego, obslugi celnej, uslug cateringowych 
restauracyjnych oraz innych uslug realizowanych w ramach Umowy, oferowanych przez 
Wykonawct; z cenami i ofertami dostt;pnymi na rynku, w tym przez Internet, 
obowi(fZuj£l.cych na dzien zgloszenia zapytania przez Zamawiaj£l.cego. 

3. 	 Jezeli w wyniku weryfikacji, 0 ktorej mowa w ust. 2 okaZe sit;, ze oferowana przez 
Wykonawct; cena biletu lotniczego, kolejowego, autobusowego i/lub kosztow noclegu 
i/lub kosztow przesylu, przewozu , spedycji, tlumaczen, transportu osobowego, obslugi 
celnej, uslug cateringowych i restauracyjnych oraz innych uslug jest wyzsza od najnizszej 
ceny calkowitej oferowanej na rynku, spelniaj£l.cej wymagania Zamawiaj£l.cego, 
Wykonawca zobowi(fZuje sit; do sprzedaZy oferowanego biletu i/lub noclegu po cenie nie 
wyzszej niz 100% najnizszej ceny oferowanej na rynku. 

4. 	 W przypadku powstania sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 2-3, Wykonawca zobowi£l.zuje sit; 
do zaplaty kary umownej w wysokosci 20% wartosci uslugi zaoferowanej przez 
Wykonawct;, za kazdy przypadek oddzielnie. 

5. 	 Wykonawca wyraZa zgodt; na potr£l.cenie naleznosci z tytulu kary umownej, 0 ktorej 
mowa w ust. 4, z faktury wystawionej przez Wykonawct;, z najblizszym terminem jej 
zaplaty, na co Wykonawca wyraza zgodt;. 

6. 	 W przypadku trzykrotnego wyst£l.pienia sytuacji, 0 ktorej mowa w ust. 3, Zamawiaj£l.cy 
bt;dzie mogl rozwi(fZac umowt; ze skutkiem natychmiastowym. 

7. 	 W razie wyst£l.pienia opoznienia w wykonaniu umowy, Wykonawca zobowi£l.zuje sit; do 
zaplaty Zamawiaj£l.cemu kary umownej w wysokosci 15% wartosci brutto z£l.danego biletu 
lotniczego, kolejowego, autobusowego lub uslugi noclegowej za kazdy dzien zwloki. 

8. 	 W innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania uslugi zgodnie 
z umow£l., obejmuj£l.cych zwlaszcza zapewnienie wiz, szczepien, cateringu, transportu, 
uslug restauracyjnych, celnych tlumaczen lub innych uslug Wykonawca zaplaci 
Zamawiaj£l.cemu kart; umown£l. w wysokosci 50% wartosci uslugi (zlecenia 
Zamawiaj£l.cego), ktorej przedmiotowy przypadek dotyczy, za kazdy przypadek 
oddzielnie. 

9. 	 Niezaleznie od prawa do naliczenia kar umownych, 0 ktorych mowa w ust. 4, ust. 70raz 
ust. 8, w przypadku stwierdzenia raZ£l.cego naruszenia warunkow Umowy Zamawiaj£l.cy 
niezwlocznie zawiadamia Wykonawct; 0 stwierdzonych uchybieniach i wzywa go do 
usunitrcia wskazanych uchybien, w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania 
pisemnego zawiadomienia. 

10. W 	przypadku nieusunit;cia przez Wykonawct; uchybien, 0 ktorych mowa w ust. 9, 
Zamawiaj£l.cy ma prawo do rozwi(fZania Umowy w terminie 7 dni roboczych, pocz£l.wszy 
od ostatniego dnia terminu, 0 ktorym mowa w ust. 9. 

11. W 	 przypadku rozwi(fZania Umowy w trybie okreslonym w ust. 10 Wykonawcy 
przysluguje wyl£l.cznie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania czt;sci Umowy. 
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12. W przypadku rozwi~ania Umowy z przyczyn lezq.cych po stronie Wykonawcy, tWykonawca zaplaci Zamawiajq.cemu karft umownq. w wysokosci 20% wynagrodzenia 

brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. 
 f 

13. W przypadku odstq.pienia od Umowy z przyczyn okreslonych § 	13 ust. 1 pkt 2 lub z t 
innych przyczyn lezq.cych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zaplaci Zamawiajq.cemu 
karft umownq. w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy. I 

I14. W przypadku niezatrudnienia os6b wskazanych w § 4 ust. 2 umowy, Zamawiajq.cemu 
przysluguje kazdorazowo prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci 1000 zl za t 
kazde stwierdzenie niezatrudnienia danej osoby. t 

i 
~ 

15. Obciq.Zanie Wykonawcy karami umownymi nastftpowae bftdzie na podstawie not 
obciq.Zeniowych wystawianych przez Zamawiajq.cego. 

! 

16. Zamawiajq.cy naleznosc z tytulu kary umownej w pierwszej kolejnosci pokrywa t 
z naleznosci przyslugujq.cych Wykonawcy. W przypadku, gdy naleznosci przyslugujq.ce 
Wykonawcy nie wystarczajq. na pokrycie calosci naleznosci z tytulu kary umownej, ! 
Zamawiajq.cy wzywa pisemnie Wykonawcft do zaplaty kary umownej w terminie 7 dni od 

I 
t 

dnia dorftczenia wezwania, wskazujq.c, jaka cZftSC naliczonej kary umownej pozostala do 

zaplaty lub moze skorzystae z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. 


17. Kary umowne bftdq. naliczane samodzielnie i odrftbnie dla kaZdego z zastrzezonych 
wypadk6w. I

18. Zamawiajq.cy zastrzega, ze kary umowne lq.cznie nie mogq. przekroczyc 40% t 
wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1 I 

19. Strony zgodnie oswiadczajq., iz zastrzezenie kar umownych nie pozbawiajq. I,
Zamawiajq.cego prawa dochodzenia odszkodowania na zasadach og61nych odszkodowania 
przewyzszajq.cego wysokosci kar umownych, jednak nie wiftcej niz do 40% wartosci 
wynagrodzenia brutto, 0 kt6rym mowa w § 8 ust. 1. I 

I 

Poufnosc 	 ! 
f 

§11 I 
i 

1. 	 Wykonawca zobowiq.zuje sift do zachowania w tajemnicy informacji i materia16w 

I 
t 

uzyskanych w ramach realizacji Umowy i do nieujawniania ich jakimkolwiek podmiotom 

z wyjq.tkiem sytuacji, gdy otrzyma na to pisemnq. zgodft Zamawiajq.cego lub gdy jest do 

tego zobowi~any na podstawie bezwzglftdnie obowi~ujq.cych przepis6w prawa. 


2. 	 Korespondencja prowadzona pomiftdzy Stronami w zwi~ku z wykonywaniem Umowy f 
oraz wszelkie informacje i materialy uzyskane przez Wykonawcft (jego pracownik6w lub 
podwykonawc6w) mogq. bye wykorzystane wylq.cznie w celujej realizacji. I 

3. 	 Wykonawca bftdzie zachowywac zasady poufnosci w stosunku do wszystkich f 
dokument6w, materia16w i opracowan wykonanych na rzecz i zlecenie Zamawiajq.cego, I 
uzyskanych w ramach realizacji Umowy i nie bftdzie udostftpnial ich osobom trzecim 

w jakikolwiek spos6b, w okresie prowadzonej wsp61pracy oraz po jej zakonczeniu. 
 \ 

4. 	 Postanowienia, 0 kt6rych mowa w ust. 1-3 nie bftdq. stanowily przeszkody dla i 
t

Wykonawcy w ujawnieniu informacji, jezeli osoba dzialajq.ca w imieniu Zamawiajq.cego 	 , 
I 
~ 

! 
f, 
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uzna, ze informacje mog'1 bye ujawnione i udzieli w tym celu pisemnej zgody lub 
obowiClZek ujawnienia takich informacji wynikal bydzie z bezwzglydnie obowiClZuj'1cych 
przepis6w prawa. 

5. 	 W przypadku naruszenia zasad poufnosci okreslonych w niniejszej Umowie przez 
Wykonawcy, czlonk6w jego wladz, jego pracownik6w lub podwykonawc6w, w wyniku 
czego Zamawiaj'1cy poni6s1by szkody, Wykonawca ponosil bydzie odpowiedzialnose na 
zasadach og61nych. 

6. 	 Wykonawca po wygasniyciu Umowy zwr6ci Zamawiaj'1cemu wszystkie otrzymane 
dokumenty i materialy, co do kt6rych Zamawiaj'1cy wskazal tak'1 koniecznose przy ich 
przekazaniu Wykonawcy. 

Podwykonawcy 

§ 12 

1. 	 Wykonawca powierza wykonanie cZysci przedmiotu Umowy podwykonawcy/-om 
w zakresie - nie dotyczy. 

2. 	 Wykonawca zobowi'1zuje siy do przekazania Zamawiaj'1cemu informacji zawieraj'1cych 
dane identyfikuj'1ce podwykonawc6w. 

3. 	 Jezeli zmiana alba rezygnacja z podwykonawcy dotyczyc bydzie podmiotu, na kt6rego 
zasoby Wykonawca powolal siy w Ofercie, Wykonawca bydzie obowiClZany wykazac 
Zamawiaj'1cemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 
spelnia odpowiednie warunki udzialu okreslone w SIWZ, w stopniu nie mniejszym, niz 
tam wymagany. 

4. 	 Wykonawca ponosi wobec Zamawiaj'1cego peln'1 odpowiedzialnose za wszelkie 
czynnosci, kt6rych wykonanie powierzyl podwykonawcom. Wykonawca odpowiada za 
dzialania i zaniechania podwykonawc6w jak za wlasne. 

5. 	 Wykonawca ponosi peln'1 odpowiedzialnosc za dokonywanie w terminie wszelkich 
rozliczen finansowych z podwykonawcami. 

6. 	 Zamawiaj'1cy dopuszcza zawieranie przez podwykonawc6w um6w z dalszymi 
podwykonawcami. 

7. 	 Powierzenie podwykonawcom cZysci przedmiotu umowy nie zmienia trdci zobowi'1zail 
Wykonawcy wobec Zamawiaj'1cego za wykonanie tej cZysci przedmiotu umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania 
kaZdego podwykonawcy i jego pracownik6w tak, jakby to byly dzialania, zaniechania, 
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownik6w. 

8. 	 Zamawiaj'1cy i Wykonawca nie ponosz'1 solidarnej odpowiedzialnosci za zaplaty 
wynagrodzenia za czyse przedmiotu umowy wykonan'1 przez podwykonawcy. 

9. 	 Podwykonawc6w i ich pracownik6w Zamawiaj'1cy bydzie traktowal jak pracownik6w 
Wykonawcy. 

10. Do podwykonawc6w stosuje siy odpowiednio wszystkie zapisy niniejszej umowy. 
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Odstqpienie od Umowy 

§13 

I. 	 Zamawiajllcy moze odstllPic od Umowy: 

I) 	 w razie zaistnienia istotnej okolicznosci powodujllcej, ze wykonanie Umowy nie lezy 

w interesie publicznym, czego nie moma bylo przewidziec w chwili zawarcia 

Umowy, w terminie 30 dni od daty powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach; 


2) 	 gdy Wykonawca zaprzestal prowadzenia dzialalnosci, wszcz~te zostalo wobec niego 

post~powanie likwidacyjne, a takze, gdy w trakcie trwania umowy wykonawc~ 


b~dllcego osobll fizycznll lub urz~dujllcego czlonka jego organu zarzlldzajllcego lub 

nadzorczego, wspolnika spolki w spolce jawnej lub partnerskiej albo 

komplementariusza w spolce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub 

prokurenta prawomocnie skazano za przest~pstwo 0 ktorym mowa wart. 24 ust. I 

pkt 13 p.z.p., - w terminie 7 dni od powzi~cia wiadomosci 0 tych okolicznosciach; 


2. 	 W przypadku, 0 ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca moze zlldac wy1llcznie 
wynagrodzenia nalemego z tytulu wykonania cz~sci Umowy. 

3. 	 OdstllPienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnosci. 

4. 	 OdstllPienie od Umowy nie pozbawia Zamawiajllcego mozliwosci dochodzenia kar 
umownych. 

Ochrona danych osobowych 

§ 14 

1. 	 Zamawiajllcy jest Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 9221; zwanej dalej 
"Ustawll 0 ochronie danych". 

2. 	 Zamawiajllcy stosownie do art. 31 Ustawy 0 ochronie danych, powierza Wykonawcy 
przetwarzanie danych osobowych niezb~dnych przy wykonywaniu Umowy. 

3. 	 Wykonawca zobowillzuje si~ przetwarzac powierzone dane osobowe wylllCznie 
w zakresie i w celu przewidzianym w Umowie. 

4. 	 Dane osobowe w zaleznosci od potrzeb b~dll przetwarzane przez Wykonawc~ w siedzibie i 

Zamawiajllcego lub w miejscu wykonywania przez Wykonawc~ zadail zwillzanych I 
z realizacjll Umowy. 

5. 	 Wykonawca zobowillZuje si~ do zastosowania przy przetwarzaniu danych osobowych, I 
o ktorych mowa w ust. 2, srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajllcych 
ochron~ danych osobowych co najmniej w zakresie okreslonym w art. 36-39 Ustawy t 
o ochronie danych. W szczegolnosci Wykonawca zobowillZuje si~ do: 

f 
1) 	 zabezpieczenia danych przed ich udost~pnieniem osobom nieupowaznionym, 

zabraniem przez osob~ nieuprawnionll, uszkodzeniem lub zniszczeniem; t 
2) 	 dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wy1llcznie osob posiadajllcych 


wydane przez niego upowaZnienie; 
 I 
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3) zapewnienia kontroli nad prawidlowosciq przetwarzania danych; 

4) prowadzenia ewidencji osob upowai:nionych do przetwarzania danych osobowych; 

5) dochowania szczegolnej starannosci, aby osoby upowaznione do przetwarzania 
danych osobowych zachowaly je w tajemnicy, rowniez po zakonczeniu realizacji 
Umowy, micrdzy innymi poprzez poinformowanie ich 0 prawnych konsekwencjach 
naruszenia poufnosci danych oraz odebranie oswiadczen 0 zachowaniu w tajemnicy 
tych danych. 

6. 	 Wykonawca zobowiqzuje sicr do przetwarzania danych osobowych zgodnie z Ustawq 
o ochronie danych, przy uzyciu urzqdzen i systemow informatycznych zapewniajqcych 
zastosowanie wysokiego poziomu bezpieczenstwa zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra 
Spraw Wewncrtrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 
przetwarzania danych osobowych oraz warunk6w technicznych i organizacyjnych, Jakim 
powinny odpowiadai: urzqdzenia i systemy inJormatyczne sluzqce do przetwarzania 
danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.l024). 

7. 	 Zamawiajqcy jest uprawniony do kontrolowania Wykonawcy w zakresie przetwarzania 
danych osobowych, pod wzglcrdem zgodnosci z Umowq oraz oceny zgodnosci 
przetwarzania danych z Ustawq 0 ochronie danych. 

8. 	 W celu wykonania kontroli upowaznieni pracownicy Zamawiajqcego majq prawo: 

1) 	 wstypu do pomieszczen, w ktorych przetwarzane Sq dane osobowe, 
i przeprowadzenia niezbydnych czynnosci kontrolnych, 

2) 	 zqdania zlozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego, 

3) 	 przeprowadzania oglcrdzin urzqdzen, nosnikow oraz systemow informatycznych 
sluzqcych do przetwarzania danych. 

9. 	 Z czynnosci kontrolnych sporzqdza siy protokol, ktorego jeden egzemplarz dorycza siy 
Wykonawcy. 

10. 	 Po zakonczeniu realizacji Umowy Wykonawca niezwlocznie, ale nie pomiej niz 
w terminie do 30 dni roboczych, zobowiqzuje siy usunqc wszelkie dane osobowe, ktorych 
przetwarzanie zostalo mu powierzone, w tym skutecznie usunqc je rowniez z nosnikow 
elektronicznych pozostajqcych w dyspozycji Wykonawcy. 

Zmiana tresci U mowy 

§ 15 

Wszelkie zmiany Umowy mogq bye dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem 
niewaZnosci. 

Gwarancja i r'rkojmia 

§ 16 

1. 	 Wykonawcajest odpowiedzialny wobec Zamawiajqcego za wady Umowy, zmniejszajqce 
ich wartose lub uzytecznosc ze wzglydu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikajqcy 
z przeznaczenia wizyt studyjnych przez okres trwania Umowy oraz w ciqgu 6 miesiycy 
od wykonania Umowy. 
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2. 	 W przypadku otrzymania niekompletnych lub wadliwych uslug stanowi~cych przedmiot 
Umowy, Zamawiaj~cy wykonuj~c uprawnienia z tytulu gwarancji i r~kojmi, wedle f 
wlasnego wyboru, z zastrzezeniem ust. 5, moze z~dac usuniercia wad w terminie 5 dni, 
bez wzgl~du na wysokosc zwi~anych z tym kosztow, w ramach ceny brutto okreslonej I, 
w § 8 ust. llub z~dac obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy. 

3. 	 lezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w usterpie poprzednim, I 
Zamawiaj~cy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, moze zlecic ich usuniercie 
stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraZa zgod~. t 

4. 	 Niezaleznie od uprawnien wymienionych w ust. 2 - 3 Zamawiaj~cemu przysluguje I 
prawo do z~dania naprawienia poniesionej szkody. I 

5. 	 Zamawiaj~cy powiadomi Wykonawcer 0 stwierdzonych wadach przedmiotu Umowy 
w ci~gu 14 dni roboczych od ich ujawnienia. f 

6. 	 Przez wad~, 0 ktorej mowa w ust. 1 - 5 rozumie sier kaZd~ wader fizyczn~ lub prawn~ I,
w rozumieniu przepisow kodeksu cywilnego oraz wszelkie usterki lub braki, wynikaj~ce 


z niewykonania przedmiotu Umowy lub jego czersci albo wykonania przedmiotu Umowy 
 I 
lub jego czersci niezgodnie z jego przeznaczeniem, OPZ i przepisami prawa oraz f 
zasadami wiedzy technicznej. 

Porozumiewanie si~ Stron I 
§17 	 I1. 	 W celu sprawnej realizacji Umowy Strony ustalaj~ nasterpuj~ce osoby upowaZnione do 

kontaktow i ich dane kontaktowe: I 
I1) 	 Po stronie Zamawiaj~cego: f 
[

a) 	 Maciej Riemer - tel. 42 272 6420, e-mail: m.riemer@uml.lodz.pl. 

2) 	 Po stronie Wykonawcy 

a) 	 .................. - tel. ......................... e-mail: ........................... '" 


2. 	 Zmiana osob wymienionych w ust. 1 nie powoduje koniecznosci zmiany Umowy. 
W przypadku takiej zmiany kaZda ze Stron informuje drug~ Stroner, na pismie 0 nowej 
osobie upowaZnionej do wspolpracy i koordynacji realizacji przedmiotu Umowy. 

3. 	 Osoby wskazane w ust. 1 s~ osobami odpowiedzialnymi za przesylanie w formie 
pisemnej lub elektronicznej akceptacji wszelkich ustalen mi~dzy Stronami Umowy. 

4. 	 W przypadku zmiany adresu do dorerczen, kazda ze Stron powiadomi 0 tym drug~ Stron~ 
na pismie, z odpowiednim wyprzedzeniem. W przypadku niedopelnienia tego obowi~ku 
dorerczenia dokonane na poprzedni adres uznaje sier za skuteczne. 

5. 	 Strony zgodnie oswiadczaj~, iz w przypadku koniecznosci przedstawienia informacji 
z materialow roboczych Zamawiaj~cy w uzgodnieniu z Wykonawc~ okresli zakres 
mozliwej do przekazania podmiotom trzecim informacji dotycz~cej materia16w ! 
roboczych. I 

I 
f 
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Postanowienia koncowe 

§ 18 

1. 	 Wszelkie spory wynikajqce z realizacji Umowy rozstrzygane bydq przez sqd wlasciwy 
dla siedziby Zamawiajqcego. 

2. 	 Osobami upowaznionymi do podpisania Protokolu, 0 ktorym mowa w § 5, 
potwierdzajqcego wykonanie Umowy przez Wykonawcy, Sq: 

1) 	 w imieniu Zamawiajqcego: Robert Kolczynski lub w razie nieobecnosci Maciej 
Riemer, 

2) 	 w imieniu Wykonawcy: ......................... lub w razie nieobecnosci ........... . 


3. 	 Zmiana osob upowaznionych do podpisania Protokolu wymienionego w ust. 2 me 
wymaga aneksu Umowy, lecz pisemnego poinformowania drugiej strony. 

4. 	 W sprawach nieuregulowanych niniejszq Umowq majq zastosowanie odpowiednie 
przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo lotnicze. 

5. 	 Umowy sporzqdzono w trzechjednobrzmiqcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajqcego, 
jeden dla Wykonawcy. 

6. 	 Integralnq czysciq Umowy Sq nastypujqce zalqczniki: 

1) Zalqcznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamowienia (OPZ); 

2) Zalqcznik nr 2 - Oferta Wykonawcy 

3) Zalqcznik nr 3 - Wzor Zlecenia organizacji wizyty studyjnej 

4) Zalqcznik nr 4 - Wzor Protokolu odbioru zlecenia Zamawiajqcego, 

5) Zalqcznik nr 5 - wykaz osob zatrudnionych na umowie 0 pracy na stanowisku 
kasjera lotniczego 


6) Zalqcznik nr 6 - Polisa OC 


Zamawiaj~cy 	 Wykonawca 

21 



l6df, dnia .......................... 2018 r. 


URZl\D MIASTA WDZf 

DAR-ZP-VII.0342 ..... ( tu numer z wniosku 0 zorganizowanie podr6zy zagranicznej) . 2018 

Zalctcznik or 3 do Umowy or ...... ..IEXPO.l2018 z dnia ....................2018 


WYKONAWCA 

Zlecenie realizacji (WZOR) 

Proszfi 0 sprzedaz zgodnie z rezerwacjG! : 


- bilet6w lotniczych na trasie .................................... (wylot dnia .................... 2018 
 ,
r. godz. . ............... , powr6t ............... 2018 r. wylot godz. .. ............. ) dla pan/pani 


Naleznosc za nocleg w hotelu oraz bilety lotnicze zostanie uregulowana zgodnie 

z postanowieniami umowy ...... ....... .IEXPO/2018 z dnia ............... 2018r., na podstawie 

faktury, kt6rG! proszfi przestac na adres: UrzG!d Miasta lodzi, Wydziat ds. ZarzG!dzania 

Projektami, ul. Piotrkowska 171, 90-447 l6df. 

-


Urz~d · Mlasta lodzl 
Departament Architektury I RozwoJu • • 

t!-)r
Wydzlal ds. Zarz~dzania Projektami ui. Plotrkowska 171 tel.: +48 42 27264 16 www.umI.lOdz.pl 

90-423l6di e-mail:proJekty@umUodz.pl 

.. tIUJI 

• 

mailto:e-mail:proJekty@umUodz.pl
http:www.umI.lOdz.pl


URZftD MIASTA toDZI 

DAR-ZP-VII.0342 ..... ( tu numer z wniosku 0 zorganizowanie podroi:y zagranicznej) . 2018 

DAR-ZP-VI1.272................2018/EV ... (tu kolejny numer) 


Zalncznik or 3 do Umowy or ..... JEXPO.l2018 z dnia ................2018 


WYKONAWCA 

Zlecenie realizacji (WZOR) 

- nocleg w hotelu ..... (nazwa) w ..... (miejscowosc) w dniach .................. dla pan/pani 
 , 
ustugi zgodnie z Umowq ............... /EXPO/2018 


Naleznosc za ............ ......... ............ ...... zostanie uregulowana zgodnie 


z postanowieniami umowy ............. .IEXPO/2018 z dnia ............... 2018r., na podstawie 


faktury, kt6rq prosz~ przestac na adres: Urzqd Miasta todzi, Wydziat ds. Zarzqdzania 


Projektami, ul. Piotrkowska 171, 90-447 t6di:. 


• 
Ul'Zl\d Mlasta lodzi 
Departament Architektury I RozwoJu 
WydiKat ds. Zarzi\dzania ProJektaml ul. Piotrkowska 171 tel.: +48422726416 www.umLlodz.pl 

90-423l6dt e.mail:projekty@uml.lodz.pl
• • 

• 

mailto:e.mail:projekty@uml.lodz.pl
http:www.umLlodz.pl


Zalacznik nr 4 do umowy nr ....... .IEXPO.l20 18 z dnia .............2018 


PROTOKOt. ODBIORU zlecenia Zamawiaj"cego 
Stanowi podstawl( wystawienia przez Wykonawcl( faktury 

Osoba reprezentujilca Wykonawc~, odpowiedzialna za realizacj~ zlecenia: 

.. . k Iml~ I nazwis 0: ...................................................................................., 


Numer telefonu: .................................................................................... , 


Termin realizacji zlecenia: (miesiqc) ............................................. , 


'----L_.P_.-l!_N_r_Fa_kt_U_ry__~___.. _ .. _--e;;:....;.,p....;.,rz....;;e....;.,d_m-=-io_t_-+_K_w_o_t_a--jl__u_wa 
g 
. i II, _ zamowienia 

I 

I I 

I i I 

t6dz ................................ r. 

podpis Wykonawcy 





ZafC\cznik nr 5 do umowy nr ........... .../EXPO/2018 


Wykaz os6bIII 	 III 

1. ZAMAWIAJ~CY: 


Miasto l6dz - Urzctd Miasta lodzi 

ul. Piotrkowska 104, 90-926 l6dz 


2. WYKONAWCA: 


Niniejsza oferta zostaje zJozona przez: 


Nazwa(y) Wykonawcy( 6w) 	 Adres(y) WYKONAWCY(6w) 

Oswiadczam/my, ze: 

nizej wymienione osoby odpowiedzialne za swiadczenie usJug, skierowane do realizacji 
zam6wienia kt6rego przedmiotem jest "ObsJuga logistyczna wizyt studyjnych za 
granica i na terenie Polski realizowanych w pierwszym etapie okresu aplikacyjnego 
lodzi do organizacji wystawy EXPO Horticultural 2024 w lodzi.. : 

Imifi! i nazwisko 
Zakres wykonywanych 

czynnosci 
Doswiadczenie 

Podstawa dysponowania 
osobl't 

1 

I 

2 

kasjer lotniczy 

kasjer lotniczy 

I 

3 

Posiada ...... letnie 
(wskazae ilose lat dowiedzenia) 

doswiadczenie w pracy 
kasjera lotniczego 

(wskazae co najmniej 3 letnie 
doswiadczenie w pracy kasjera 

lotniczego) 

Posiada ...... letnie 
(wskazae ilose lat dowiedzenia) 

doswiadczenie w pracy 
kasjera lotniczego 

4 

dysponuj~' 

b~d~ dysponowat* 

dysponuj~* 

b~d~ dysponowat* 

(wskazae co najmniej 3 letnie 
doswiadczenie w pracy kasjera 

lotniczego) I 

• niepotrzebne skreslie 

Uwaqa: 
1. 	 Przez stwierdzenie "dysponujfi!" nalezy rozumiec stosunek prawny wil'tzl'tcy Wykonawcfi! z osobl't (umowa 

z zakresu prawa pracy np. umowa 0 pracli!. mianowanie. wyb6r. umowa cywilnoprawna np. umowa zlecenia. 
zobowiqzanie do wsp6tpracy np. osoby prowadzqcej wtasnq dziatalnosc gospodarczq). 

2. 	 Przez stwierdzenie "bfi!dfi! dysponowaJ" naleiy rozumiec sytuacjli!. kiedy podmiot trzeci zamierza udostfi!pnic 
sw6j potencjal kadrowy. 

Podpis(y) osoby(os6b) upowaznionej(ych) do podpisania 
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(6w) Miejscowosc I Data 
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