ZP.271.23.2017
Załącznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY
Umowa nr ……../2017
Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „PZP” (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
w dniu ...............r. w Cedrach Wielkich pomiędzy:
Gminą Cedry Wielkie z siedzibą w 83-020 Cedrach Wielkich przy ulicy M. Płażyńskiego 16,
NIP:………………reprezentowaną przez:
Janusza Golińskiego – Wójta Gminy
zwaną dalej Zamawiającym
a
…………………………....
z
siedzibą
w
……………………………….,
ul. ………………………………………………. działającą zgodnie z wpisem do
………………………………………., NIP ………………………………….,
reprezentowaną przez:
…………………………….
zwaną dalej „Wykonawcą” usługi,
o następującej treści:
§1
1. Na podstawie rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego i dokonanego wyboru oferty
(załącznik nr 1 do umowy) Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do
zorganizowania …………………………. (rodzaj wyjazdu w zależności od zadania, na które
będzie podpisana umowa) w ramach realizacji projektu pn. „Lepszy Start Młodego
Żuławiaka!”.
2. Zamówienie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
Działanie 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałanie 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej.
3. Realizacja przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 nastąpi na warunkach określonych w:
1) Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik 4 do SIWZ) - stanowiącym załącznik
nr 2 do umowy
2) Ofercie Wykonawcy z dnia ……r. - stanowiącej załącznik nr 1 do umowy
§2
1. Wykonawca będzie świadczył usługę w ramach realizacji danego zadania w okresie od dnia
…………………………………. do dnia 29.06.2018 r.
2. Maksymalna ilość wyjazdów, w zależności od zadania została określona w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 2 do umowy).
§3
1. Wykonawca oświadcza, iż ma odpowiednią wiedzę oraz kwalifikacje, niezbędne do wykonania
przedmiotu umowy oraz że zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością.
2. W ramach realizacji usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie
w szczególności do:
1) wyznaczenia osoby pełniącej funkcję koordynatora wyjazdów, która będzie w stałym
kontakcie z osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach dotyczących organizacji
wyjazdów, a w czasie ich trwania zapewni sprawny przebieg;
2) przedstawienia szczegółowego harmonogramu wyjazdów, uzgodnionego z Zamawiającym:
a) w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy dla wyjazdów organizowanych do
………… 2017,
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b) w terminie ……. 2017 r - dla wyjazdów organizowanych od 28 sierpnia 2017 r.
W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wyjazdów, zgodnie
z wymaganiami Zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są przewidziane),
organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz rozkład godzinowy kolejnych
pozycji programu wyjazdów.
3) ponoszenia kosztów związanych z eksploatacją i używaniem pojazdów wykorzystywanych
do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywania opłat drogowych, kosztów postoju na
parkingach płatnych,
4) zapewnienia wyżywienia dla uczestników wyjazdów; w przypadku, gdy w szczegółowym
opisie przedmiotu zamówienia, jako posiłek wskazana jest kanapka + sok, Wykonawca
zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów
najwyższej jakości, zgodnie z normami bezpieczeństwa i standardami HACCP, oraz zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków
spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia
zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016 poz. 1154). Dostarczone
posiłki będą świeże i przygotowane w dniu ich dostarczenia.
5) zapewnienia transportu dla uczestników wyjazdów 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.);
sprawnych technicznie, posiadających aktualne ubezpieczenie OC i NW. Autokary
przystosowane do przewozu młodzieży szkolnej, oznaczone na czas przewozu, że
wykorzystywane są do transportu młodzieży szkolnej,
6) zapewnienia do prowadzenia autokarów przewożących uczestników wyjazdów,
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 2001 r.
o transporcie drogowym (tj. Dz.U. 2016, poz. 1907, z późn. zm.),
7) transportu uczestników wyjazdów ze wskazanego przez Zamawiającego miejsca wyjazdu
do poszczególnych docelowych/zwiedzanych obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu;
8) w przypadku wystąpienia awarii środka transportu, zapewnienia na własny koszt zastępczego
środka transportu, spełniającego wymagania określone w pkt. 5 oraz w umowie, w taki sposób,
aby nie powodować opóźnień czasowych (max. do 2 godzin) Zamawiający nie będzie ponosił
z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni
zastępczego środka transportu oraz kierowcy w sytuacji określonej wyżej, Zamawiający zleci
osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi bez konieczności żądania sądowego upoważnienia.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zapewnienia zastępczego środka transportu,
9) ubezpieczenia NNW uczestników na cały okres trwania wyjazdów,
10) zapewnienia biletów wstępu (i pokrycia ich kosztu) dla wszystkich uczestników wyjazdów
(dzieci i opiekunów) do miejsc wskazanych w załączniku nr 2 do umowy lub proponowanych
przez wykonawcę, jeśli zamawiający pozostawił wybór takiego miejsca Wykonawcy, pokrycia
kosztów rezerwacji grupowych i innych związanych z realizacją programu wyjazdów.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody na osobie lub mieniu zaistniałe
podczas wyjazdów.
4. Zamawiający zapewni uczestnictwo kierownika oraz nauczyciela (opiekuna) z każdej ze
szkół. Ilość opiekunów dla poszczególnych grup została określona w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia (tabele wycieczek), stanowiącym załącznik nr 2 do umowy.
Wynagrodzenie kierownika wycieczki i opiekuna pokrywa Zamawiający.
5. Kierownik wyjazdów wyznaczony przez Zamawiającego będzie pełnił jednocześnie
funkcję pilota wycieczki.
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6. Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia, przy realizacji usługi, 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. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z późn. zm.) oraz w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku
dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2016 r., poz. 452).
§4
Maksymalne wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy wynosić
będzie …………………zł brutto (słownie:………………………………...).
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o kwotę ………………
zł brutto za organizację 1 wyjazdu.
Wynagrodzenie płatne będzie w terminie określonym w ust. 4 na podstawie wystawionej
i dostarczonej przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego faktury do …. dnia po
zakończeniu danego miesiąca. Wykonawca wraz z fakturą zobowiązany jest również
przedłożyć Zamawiającemu protokół z wykonanych w danym miesiącu zajęć, wskazujący
prawidłowe wykonanie zadań,
Wypłata wynagrodzenia następować będzie przelewem na rachunek bankowy
nr
……………………………………………
Wykonawcy
prowadzony
………………………w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury, z
zastrzeżeniem ust 6.
Za dzień zapłaty Strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
Wynagrodzenie wypłacane będzie pod warunkiem posiadania środków finansowych,
przekazanych przez Instytucję Pośredniczącą – Urząd Marszałkowski Województwa
Pomorskiego na rachunek bankowy projektu. W sytuacji opóźnień w przekazaniu transz dotacji
przez Instytucję Pośredniczącą, wypłata wynagrodzenia nastąpi niezwłocznie po wpłynięciu
środków z transzy. W przypadku, o którym mowa Wykonawcy nie przysługują odsetki z tytułu
opóźnienia w zapłacie.
§5
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne z następujących tytułów
i w podanych wysokościach:
za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność
ponosi Wykonawca – w wysokości 10% maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w
§ 4 ust.1,
za każdy stwierdzony przypadek naruszenia obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy
– 1 % maksymalnego wynagrodzenia brutto określonego w §4 ust.1.
za nie dokonanie zmian, o których mowa w §7 ust 1 w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania wezwania do dokonania zmian – 1% maksymalnego wynagrodzenia brutto
określonego w §4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia.
Zamawiający zastrzega sobie:
prawo dochodzenia kar umownych ze wszystkich tytułów,
prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.
Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę żądania jej
zapłaty.
Za dzień zapłaty kar umownych Strony przyjmują datę uznania rachunku bankowego
Zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych bezpośrednio z
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy.
§6
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w całości albo w części, w
przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy albo wykonuje
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przedmiot umowy niezgodnie z zapisami umowy lub gdy zaniechał jej dalszej realizacji, po
uprzednim jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do przystąpienia do realizacji przedmiotu
umowy lub wykonania umowy zgodnie z zapisami umowy lub wznowienia realizacji
postanowień niniejszej umowy w terminie 30 dni od powzięcia przez Zamawiającego
wiadomości o tych okolicznościach.
2. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia. Dany obowiązek nie dotyczy umów
o podwykonawstwo, którego przedmiotem są usługi o wartości mniejszej niż 0,5% wartości
niniejszej umowy wskazanej w § 4 ust. 1 umowy. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia
w przedłożonej umowie jest dłuższy niż termin określony w ust. 3, Zamawiający informuje
o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania wezwania pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.
2. W przypadku zmiany do umów o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia Zamawiającemu kopii tych umów poświadczonych za zgodność z oryginałem.
3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi,
z zastrzeżeniem, że termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie może być późniejszy, niż termin płatności wynagrodzenia należnego
Wykonawcy od Zamawiającego.
4. Zlecenie wykonania części usługi Podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy
wobec Zamawiającego za wykonanie usługi. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania
jego własnych pracowników.
5. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni zawiadomić
na piśmie zamawiającego o każdym przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umów z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
§8
1. Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje
możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co
najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków
jej wprowadzenia:
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
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spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
e) terminu zakończenia realizacji umowy, w przypadku konieczności zsynchronizowania
terminów Wycieczek z innymi działaniami realizowanymi w projekcie albo spowodowanej
czynnikami obiektywnymi uniemożliwiającymi realizację zamówienia w pierwotnie ustalonym
czasie, pod warunkiem, że termin ostatniej z Wycieczek wyznaczony zostanie najpóźniej na
dzień 31 października 2017 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. Zmiany umowy, o których mowa w ust. 1 mogą nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod
rygorem nieważności.
§9
Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych, jakie
uzyskał w trakcie realizacji niniejszej umowy, a w szczególności takich, które stanowią bądź
mogą stanowić tajemnicę służbową i handlową Zamawiającego, a także do przestrzegania
przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj.: Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).
§ 10
W przypadku, gdy Strony nie dojdą do porozumienia, ewentualne spory związane z realizacją niniejszej
umowy Strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby
Zamawiającego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu, pod
rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach 1 egz. dla Wykonawcy i 2 egz.
dla Zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Załącznik nr 1 Oferta wykonawcy
Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
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