Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego

WZÓR UMOWY
Umowa nr 5
zawarta w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu: RPSW.08.03.01-26-0005/18
„Przedszkole Przyszłości”, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020.

Zawarta w Opatowcu dnia .................... roku pomiędzy:
……………………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:
……………………………………………………………………………………………..
Przy kontrasygnacie
.........................................................................................................................................
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,
a Firmą ..................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
reprezentowaną przez:
………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.
zwanymi w dalszej części niniejszej umowy Stronami
o następującej treści:
§1
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest usługa polegająca na zorganizowaniu wycieczek
edukacyjnych dla dzieci zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ......................... oraz zapytaniem
ofertowym z dnia 22 - 10 - 2018 r., które stanowią integralną część niniejszej umowy.
2. Umowa będzie obowiązywać od daty jej podpisania do dnia zakończenia ostatniej wycieczki.
Szczegółowy przebieg wyjazdów będzie realizowany w oparciu o zapisy zawarte w zapytaniu
ofertowym, szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz dodatkowe uzgodnienia ustalane
przed rozpoczęciem wyjazdów.
3. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego harmonogramu wyjazdów
edukacyjnych, uzgodnionego z Zamawiającym najpóźniej do 5 dni przed rozpoczęciem każdego
wyjazdu.
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4. W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wyjazdu edukacyjnego zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania
oraz rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wyjazdu. Harmonogram może być
przekazany pocztą elektroniczną.
5. Zamawiający zaakceptuje przedłożony harmonogram, w ciągu 2 dni od daty jego otrzymania,
lub uzgodni z Wykonawcą zakres korekt do harmonogramu. Wykonawca przedstawi
Zamawiającemu skorygowany harmonogram w ciągu 2 dni od dokonania uzgodnień, o których
mowa w zdaniu poprzednim.
6. Późniejsze zmiany harmonogramu wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, ale nie stanowią
istotnej zmiany Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki przy
użyciu komfortowych, klimatyzowanych autokarów, spełniających wymagania określone w art.
57 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 128 z
późn. zm.); dopuszczonych do ruchu, sprawnych technicznie, posiadających aktualne
ubezpieczenie OC i NW. Zamawiający może żądać przedłożenia kopii dokumentów
potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu i ubezpieczenia pojazdu.
2. Wykonawca zapewnia, do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wyjazdów
edukacyjnych wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w przepisach
ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy z dnia 6 września
2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2017, poz. 2200, z późn. zm.),
3. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu, uprawnień i stanu
trzeźwości kierowcy przez Policję, każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. W przypadku
stwierdzenia, iż autokar jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego w Umowie
standardu, Zamawiający ma prawo żądać podstawienia autokaru sprawnego o wymaganym
standardzie, a Wykonawca ma obowiązek to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże
się z obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Zamawiający na koszt Wykonawcy
podstawi sprawny autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu.
4. Autokary, o których mowa w ust. 1 muszą być przystosowane do przewozu młodzieży
szkolnej(dzieci przedszkolnych) i zawierać na czas przewozu oznaczenia, że wykorzystywane
są do transportu młodzieży szkolnej.
5. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom wyjazdów odpowiednie warunki bezpieczeństwa
i higieny tj.:
1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy,
2) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP,
6. Wykonawca zapewni transport uczestników wycieczek ze wskazanego przez Zamawiającego
miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na
miejsce wyjazdu. Wykonawca zapewni dojazd autokarem do zwiedzanych obiektów, lub gdy
nie jest to możliwe, w ich pobliże.
7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek transportu
(max do 3 godzin), spełniający warunki, o których mowa w niniejszym paragrafie, w taki
sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit
miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wyjazdów. Wszelkie koszty
związane z ewentualnym opóźnieniem ponosi Wykonawca.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz kierowców,
Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony ustalają, że
Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego środka transportu.
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9. Wykonawca ponosi koszty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywa opłaty drogowe, koszty postoju na
parkingach płatnych, itp.
§3
1. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia warunków określonych w Rozporządzeniu
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa
i turystyki (Dz. U. 2014r. poz. 1150) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 05 kwietnia 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
2. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca ponosi wszystkie
koszty.
3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów(dzieci) i opiekunów w
czasie trwania wycieczek.
§4
1. Całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot umowy ustala się na kwotę brutto:
......................... zł (słownie: ............................................................................ 00/100).
2. Cena obejmuje wszelkie koszty związane ze zorganizowaniem wyjazdu, a w szczególności:
koszty ubezpieczenia uczestników, koszty transportu ( parkingu, opłat transportowych), koszty
zakwaterowania, wyżywienia, wszystkie koszty kierowcy oraz inne opłaty.
3. Zamawiający nie udziela zaliczek. Rozliczenie nastąpi fakturami częściowymi po zrealizowaniu
poszczególnych wyjazdów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury
VAT.
4. Podstawą do wystawienia faktury VAT będzie protokół odbioru prawidłowo wykonanej usługi,
podpisany przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty zakończenia wyjazdu.
5. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość wypłaty wynagrodzenia w terminie późniejszym niż
wynikający z zapisów ust. 4 w przypadku opóźnień w przekazaniu środków przez IZ lub
przedkładanych przez Zleceniodawcę wniosków o płatność, ale nie dłuższym niż 7 dni od
przekazania środków przez Instytucję Pośredniczącą.
§6
1. Strony dopuszczają możliwość całkowitej rezygnacji z wyjazdu lub zmianę terminu wyjazdu,
przy czym Zamawiający jest zobowiązany o tym fakcie powiadomić Wykonawcę w terminie nie
później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wyjazdu.
2. Strony ustalają możliwość zmniejszenia ilości osób, przy czym zamawiający jest zobowiązany o
tym fakcie powiadomić Wykonawcę w terminie nie później niż na 10 dni przed rozpoczęciem
wyjazdu. W takim przypadku rozliczenie zostanie ustalone w oparciu o rzeczywistą liczbę
uczestników wyjazdu.
3. Strony ustalają możliwość rezygnacji z wyjazdu bez ponoszenia kar umownych, o ile liczba
uczestników będzie wynosić poniżej 75% planowanej liczby osób.
§7
Strony ustalają, iż w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony będą
płacić następujące kary umowne:
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w przypadku :
a) odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
ceny całkowitej danej wycieczki wskazanej w ofercie Wykonawcy,
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b) nie podstawienia sprawnego autokaru w wysokości 10% ceny całkowitej danej
wycieczki wskazanej w ofercie Wykonawcy,
c) zakwaterowanie uczestników wyjazdu w hotelach o standardzie niższym niż wymagany
w zapytaniu ofertowym w wysokości 30% ceny całkowitej danej wycieczki wskazanej
w ofercie Wykonawcy,
d) podstawienie autokaru niezgodnego z wymogami w zapytaniu ofertowym w wysokości
30% ceny całkowitej danej wycieczki wskazanej w ofercie Wykonawcy,
e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w wysokości 10% ceny całkowitej określonej w § 5 ust 1 Umowy
f) w przypadku nieprawidłowego wykonania przedmiotu umowy w wysokości 10% ceny
całkowitej danej wycieczki wskazanej w ofercie Wykonawcy,
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej:
a) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Zamawiającego z przyczyn od
niego zależnych w wysokości 10% ceny całkowitej określonej w § 5 ust 1 umowy, za
wyjątkiem sytuacji określonej w § 8 umowy oraz w § 6 pkt. 3 umowy.
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej
wysokości poniesionej szkody.
§8
1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia istotnej okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
2. W wypadku określonym w pkt.1 Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy
wyłącznie wynagrodzenie za wykonaną część umowy.
3. Strony mają prawo rozwiązania umowy w każdym czasie za porozumieniem stron
z zachowaniem 30- dniowego okresu wypowiedzenia.
§9
1. Strony przewidują możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie na zasadach określonych
w niniejszym paragrafie.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego
z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
a) warunków oraz terminu płatności, w szczególności w przypadku konieczności
uwzględnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
o udzielenie zamówienia publicznego, jak również w przypadku, gdy ze względu na interes
Zamawiającego zmiana warunków oraz terminu płatności jest konieczna;
b) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia w szczególności, gdy zmiana sposobu realizacji
zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach prawa bądź wytycznych
mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze względu na komfort lub bezpieczeństwo
uczestników wycieczki;
c) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia okoliczności, w których
zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia wraz ze związanym z tym obniżeniem
wynagrodzenia;
d) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
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e) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania
terminów wycieczek z innymi działaniami realizowanymi w projekcie lub w szkole albo
spowodowanej czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia
w pierwotnie ustalonym czasie, pod warunkiem, że termin ostatniej z Wycieczek
wyznaczony zostanie najpóźniej na dzień 15.06 2018 roku;
f) zmian doprecyzowujących treść umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika
z rozbieżności lub niejasności w umowie, których nie można usunąć w inny sposób,
a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisów;
g) innych zapisów umowy, spowodowanych koniecznością dostosowania ich do zmieniających
się wymogów realizowanego Projektu do interpretacji i wytycznych Ministerstwa oraz do
obowiązujących przepisów prawa;
h) innych zmian niezbędnych do prawidłowej realizacji umowy w granicach obowiązujących
przepisów prawa, wynikających z niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, za którą żadna ze Stron
nie ponosi odpowiedzialności;
i) zapisów umowy, co do których konieczne są zmiany wynikające z zaistnienia siły wyższej
np. powódź, pożar, wypadki komunikacyjne, przerwy w dostawie energii elektrycznej
i mającej wpływ na realizację umowy.
2. Ewentualna nieważność jednego lub kilku postanowień niniejszej umowy nie wpływa na
ważność umowy w całości, a w takim przypadku Strony zastępują nieważne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

§ 10
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z tytułu
niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na przeniesienie
praw i obowiązków z niniejszej umowy także w przypadku zmiany formy prawnej Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16/64, poz. 93 z poźn. zm.).
Sądem właściwym dla wszystkich spraw, które wynikną z realizacji tej umowy będzie sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
Niniejszą umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach po jednym (1)
egzemplarzu dla każdej ze Stron.
Integralną część umowy stanowią:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zapytanie ofertowe
............................................

..........................................

Zamawiający

Wykonawca

PROJEKT RPSW.08.03.01-26-0005/18 - "PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI" - WYCIECZKI EDUKACYJNE
STR. 5

