Załącznik nr 6 do SIWZ
UMOWA NR …………….
(wzór)
Zawarta w dniu ……….. 2015 r. pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siechnicach, ul. Żernicka 17, 55-010 Święta Katarzyna,
NIP 912-13-01-751 reprezentowanym przez:
Joannę Bryłkowską-Hehn – Kierownika
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym , a
………………………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez :
…………………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą,
następującej treści:
§1
1. Przedmiotem umowy jest zorganizowanie przez Wykonawcę na zorganizowanie wypoczynku letniego dla
uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Siechnice, w zakresie (wskazać CZĘŚĆ)
2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 został udzielony Wykonawcy w ramach postępowania
o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., Nr 907 ze zmian.) z zastosowaniem
art. 5 ust 1 cyt. Ustawy.
3. Zamawiający ustalił w trakcie postępowania, że Wykonawca złożył stosowne oświadczenia, iż posiada
uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego wykonania zlecenia.
§2

a)
b)
c)

1. Strony zgodnie ustalają, iż usługą określoną w § 1 ust. 1 objętych będzie 40 dzieci/20 uczniów gimnazjum
skierowanych przez Zamawiającego (niedopuszczalny jest udział w kolonii/obozie dzieci nie skierowanych
przez Zamawiającego) .
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmiany osób skierowanych na kolonię/obóz do czasu
rozpoczęcia kolonii/obozu.
3. Termin i miejsce wypoczynku:…………………………………………………………………………..
4. Usługa obejmuje:
organizację wypoczynku dla dzieci
(w tym zakwaterowanie, wyżywienie, zapewnienie wykwalifikowanej opieki),
zapewnienie transportu,
zapewnienie bezpieczeństwa,
zgodnie z przedstawioną przez Wykonawcę i wybraną przez Zamawiającego ofertą.
§3
Wykonawca zobowiązuje
preliminowane wydatki.

się

przestrzegać warunków oferty, jak również dokładnie dokumentować

§4
W przypadkach odstąpienia od realizacji części usługi wyłącznie za zgodą Zamawiającego, Wykonawca
zobowiązuje się do przedstawienia ponownej kalkulacji i zmiany kosztów usługi na podstawie aneksu do
niniejszej umowy.
W/w zmiana nie może prowadzić do ustalenia wyższej ceny za szkolenie niż takiej, która wynika z przyjętej
oferty.
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. poinformowania Zamawiającego na 3 dni przed wyjazdem o osobach wyznaczonych do opieki nad dziećmi
w trakcie ich przewozu na miejsce wypoczynku i z powrotem oraz podania kontaktu telefonicznego do pilota,
2. wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą z przestrzeganiem należytej staranności i czuwania
nad realizacją zawartej umowy;
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3. bieżącego telefonicznego informowania Zamawiającego (niezwłocznie od zdarzenia) w razie zaistnienia
problemów dotyczących niewłaściwego (tzn. odbiegającego od ogólnie przyjętych norm społecznych)
zachowania uczestników, pogorszenia stanu zdrowia uczestników lub innych nie przewidzianych okoliczności
powodujących dezorganizację wypoczynku,
4. przedłożenia Zamawiającemu niezwłocznie po zakończeniu usługi pisemnej informacji o przebiegu
wypoczynku z podaniem faktycznie zrealizowanych działań wg przedstawionego w ofercie programu.
5. ubezpieczenia uczestników
wypoczynku od następstw nieszczęśliwych wypadków i
przedłożenia
Zamawiającemu polisy ubezpieczeniowej przed terminem wyjazdu dzieci;
6. przedłożenia Zamawiającemu kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem zaświadczenia
o zgłoszeniu wypoczynku wydanego przez właściwego kuratora niezwłocznie po uzyskaniu.
§6
Zamawiający zastrzega sobie:
1. prawo wylegitymowania przed odjazdem na wypoczynek kadry biorącej udział w realizacji przedmiotu umowy,
2. prawo wizytacji ośrodka w trakcie trwania turnusu bez uprzedniego uzgodnienia z Wykonawcą daty tej
wizytacji;
3. natychmiastowego rozwiązania niniejszej umowy w przypadku nienależytego jej wykonywania przez
Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do należytego jej wykonania w zakreślonym terminie
z zagrożeniem wypowiedzenia umowy;
4. możliwość zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku maksymalnie o 2 osoby z powodu przypadków
losowych.
5. prawo do zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku w terminie 14 dni przed rozpoczęciem turnusu bez
ponoszenia kosztów.
6. w przypadku zmniejszenia liczby uczestników wypoczynku (większą niż wymieniona w §1 ust. 4)
w dniu ich wyjazdu Zamawiający poniesie koszt w wysokości 10% wartości niewykorzystanego skierowania.
§7
1. Całkowitą, maksymalną wartość przedmiotu umowy ustala się na kwotę ………………….. brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………….……)
2. Koszt jednego skierowania wynosi ……………….brutto
(słownie: ………………………………………………………………………………………….……)
3. Zapłata za wykonanie umowy nastąpi po realizacji usługi w ciągu 30 dni od otrzymania faktury, na konto
Wykonawcy przelewem przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w § 5 pkt 3 niniejszej
umowy.
4. W przypadku opóźnień w dokonaniu płatności na rzecz Wykonawcy, nie wynikających z przyczyn
Zamawiającego, Wykonawca nie będzie naliczał Zamawiającemu odsetek ustawowych oraz kar umownych.
§8
1. Do nadzoru wskazuje się:
1. po stronie Zamawiającego: ………………………………………………
2. po stronie Wykonawcy: ………………………………………………….
§9
1. Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku
naruszenia przez Wykonawcę istotnych postanowień umowy, a w szczególności:
a) powierzenia wykonywania zamówienia osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji,
b) niezapewnienia odpowiednich warunków wypoczynku.
§ 10
1.

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym - czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy -Zamawiający może od umowy
odstąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawcy przysługiwać będzie jedynie wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części umowy.
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2.
3.

W przypadku określonym w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu
wykonania części umowy.
W przypadku niezgodności warunków rzeczywistych z warunkami zaprezentowanymi w ofercie Zamawiający
będzie stosować kary w wysokości 15 % wartości umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
potrącenia kar umownych z należności wobec Wykonawcy.
§ 11
Wykonawca oświadcza, że zna przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
Dz. U. z 2014 r. nr 1182) i zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz wykorzystania danych osobowych
uczestników wypoczynku tylko w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
§ 12
Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy
wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i oświadcza, że będzie ich przestrzegał.
§ 13
Zamawiający nie odpowiada za szkody wyrządzenie przez Wykonawcę osobom trzecim.
§ 14

1. W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy, Wykonawca może wystąpić na drogę
2.

postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenia do Zamawiającego.
Jeżeli Zamawiający odmówi uznania roszczeń, Wykonawca może zwrócić się o rozstrzygnięcie do sądu
powszechnego.
§ 15

Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie wskazanym w pkt 6 Działu XI specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, wymagają dla swej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
§ 16
W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
§ 17
W przypadku sporów powstałych na tle realizacji postanowień niniejszej umowy strony ustalają, iż miejscem
do ich rozstrzygnięcia będzie właściwy rzeczowo sąd dla siedziby Zamawiającego.
§ 18
Załączniki do niniejszej umowy stanowią:
Nr 1 - oferta Wykonawcy
Nr 2 – karta zgłoszenia dziecka na kolonie
§ 19
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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