PROJEKT UMOWY nr ……………….
zawarta w dniu ………………………… w Sokołowie Młp. pomiędzy:
Zespołem Szkół w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 37, 36-050 Sokołów Młp., zwanym w dalszej części
umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez p. mgr Antoniego Kulę - Dyrektora Zespołu Szkół w
Sokołowie Młp.,
a
…………………………………… zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą o następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY
Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi
zorganizowania i obsługi 6 jednodniowych zajęć praktyczno – terenowych
1. z fizyki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
2. z chemii do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
3. z geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wraz z wizytą w Ogrodzie Botanicznym w
Krakowie
4. z geografii i biologii na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego.
w ramach projektu pt. „Od eksperymentu do wiedzy”, Działanie nr 9.2 numer projektu RPPK.09.02.0018-0029/17
§2
1. Zajęcia praktyczno – terenowe zostaną zorganizowane w następujących terminach:
b) Rok szkolny 2018/2019: IV-VI 2019 r. 3 wyjazdy x 45 osób + 4 opiekunów (łącznie 49 osób)
obejmuje wyjazdy z (cześć 1, 2, 3)
c) Rok szkolny 2019/2020: IX 2019-VI 2020 r. 3 wyjazdy x 45 osób + 4 opiekunów (łącznie 49 osób)
obejmuje wyjazdy z (cześć 1, 2, 4)
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym:
a) koszt transportu autokarem wyposażonymi w WC i klimatyzację zapewniającymi wymaganą
min. ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wyjazdu wraz z ubezpieczeniem NNW
na sumę ubezpieczenia 10 000,00 PLN/os (ubezpieczenie grupowe ze wskazaniem terminu i
liczby osób bez danych osobowych), opieka pilota wycieczki oraz opłatami parkingowymi,
b) koszt udziału w zajęciach warsztatowych w Laboratorium Geomorfologicznym (2-3 godz.)
tematyka: "W jaki sposób badamy osady czwartorzędowe?, Podstawy Dendrochronologii"
c) koszt zwiedzania wskazanych we formularzu ofertowym (załącznik nr 1 do umowy) miejsc
d) koszt obiadu dwudaniowego dla wszystkich uczestników wyjazdu i opiekunów,
e) koszt niezbędnych biletów wstępu.
3. W przypadku gdy podstawiony przez Wykonawcę autokar nie zostanie dopuszczony do jazdy, z
uwagi na zły stan techniczny (kontrola ruchu drogowego przed wyjazdem), Wykonawca w czasie
1 godziny od planowanego wyjazdu podstawi inny sprawny technicznie autokar.
4. W przypadku awarii autokaru na trasie, Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki lub do
podstawienia autokaru sprawnego technicznie w ciągu 2 godzin od ujawnienia awarii.

5. W przypadku niemożliwości wykonania obowiązku wynikającego z ust. 3 i 4, na czas usuwania
awarii, Wykonawca na swój koszt zobowiązuje się do zapewnienia uczestnikom wycieczki
wyżywienia, a w przypadku gdy przerwa obejmie noc również noclegu.
6. Umowa będzie zrealizowana w terminie od …….. do…………..
§3
1. Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają:
1) Pan/i ............... , reprezentujący/ą Zamawiającego (tel. ................. ) oraz,
2) Panią/Pana ……………………………………………………………… reprezentującą/ego Wykonawcę (tel.
……………………………….).
§4
1. Strony ustalają wynagrodzenie za zorganizowanie i obsługę wszystkich jednodniowych zajęć
praktyczno – terenowych w kwocie łącznej:
brutto …………………………………….. zł (słownie:…………………………..…………………….….. zł),
w tym:
a) Zajecia praktyczno – terenowe z fizyki do Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi. (cena łączna
za 2 wyjazdy)
brutto …………………………………….. zł (słownie:…………………………..…………………….….. zł),
przy czym koszt za 1 uczestnika ....................... zł. brutto
b) Zajecia praktyczno – terenowe z chemii do Centrum Nauki Leonardo da Vinci w Chęcinach.
(cena łączna za 2 wyjazdy)
brutto …………………………………….. zł (słownie:…………………………..…………………….….. zł),
przy czym koszt za 1 uczestnika ....................... zł. brutto
c) Zajecia praktyczno – terenowe z geografii i biologii na Uniwersytecie Jagiellońskim, wraz z
wizytom w Ogrodzie Botanicznym w Krakowie
brutto …………………………………….. zł (słownie:…………………………..…………………….….. zł),
przy czym koszt za 1 uczestnika ....................... zł. brutto
d) Zajecia praktyczno – terenowe z geografii i biologii na terenie Ojcowskiego Parku
Narodowego.
brutto …………………………………….. zł (słownie:…………………………..…………………….….. zł),
przy czym koszt za 1 uczestnika ....................... zł. brutto
2. Należna kwota zostanie zapłacona przez Zamawiającego na podstawie doręczonej mu przez
Wykonawcę faktury, wystawionej na Zespół Szkół w Sokołowie Młp. ul. Lubelska 37 36-050
Sokołów Młp. NIP 814125866,7 REGON 000263886.
3. Każdorazowo płatność za wykonanie usługi będzie następować po wykonaniu danych zajęć
praktyczno – terenowych w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT przelewem na
wskazany rachunek bankowy Wykonawcy.
4. W przypadku wystąpienia opóźnień w przekazaniu środków na realizację projektu ze

strony Instytucji Pośredniczącej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawieszenia
wypłaty za otrzymaną fakturę, do czasu otrzymania kolejnej transzy dofinansowania.

5. Jednocześnie Zamawiający zobowiązuje się do zapłacenia zaległej faktury bez

konieczności naliczania z tego tytułu ustawowych odsetek za opóźnienie, na co
Wykonawca wyraża zgodę.
6. Odbiór nastąpi na podstawie protokołu wykonania.
7. Terminem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Wykonawca jest /nie jest* płatnikiem podatku VAT.
§5
Wykonawca nie może powierzyć wykonania niniejszej umowy osobom trzecim bez zgody
Zamawiającego.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany zapłacić karę umowną:
a) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Wykonawcę lub Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wartości łącznej umowy brutto,
określonej w § 4 ust. 1,
b) każdorazowo za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę,
polegające w szczególności na: odstąpieniu od postanowień zawartych w §2 w wysokości 5%
wartości łącznej umowy brutto, określonej w §4 ust. 1.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy z
winy Zamawiającego w wysokości 10% wartości łącznej umowy brutto, określonej w § 4 ust. 1, z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. W przypadku realizacji wycieczki autokarem wyprodukowanym przed ……….. rokiem (w zależności
od roku produkcji autokaru zadeklarowanego w ofercie), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10% wartości netto danego wyjazdu.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, jeśli nie można było tego
przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadna kara lub
odszkodowanie. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni licząc od daty powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
5. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie wezwania do zapłaty, skierowanego przez stronę
uprawnioną do strony zobowiązanej do zapłaty. Wykonawca wyraża także zgodę na potrącenie
naliczonych kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego
§7
W przypadku innego niż wskazane w § 6 istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków umowy,
Zamawiający uprawniony jest do rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, z zachowaniem
prawa do żądania kary umownej w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §
4 ust. 1 umowy.

§8
Wykonawca oświadcza, iż posiada aktualną gwarancję ubezpieczeniową lub gwarancję bankową albo
umowę ubezpieczenia na rzecz klientów, o których mowa w art. 5 ust. 2a i art. 5 ust. 2 b ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych , tj. z 2004 Dz.U.., Nr 223, poz.2268 ze zmianami).
§9
1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu
3. Wszelkie spory wynikające z treści niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w
pierwszej kolejności na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia sporu
na drodze polubownej w ciągu 30 dni od pisemnego zgłoszenia sporu drugiej stronie w sprawach
niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
1.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia podanej w ogłoszeniu liczby uczestników
każdych z wyżej wymienionych zajęć praktyczno – terenowych o 7 osób, o czym powiadomi
Wykonawcę najpóźniej 20 dni przed planowanym terminem zajęć praktyczno – terenowych .

2. W przypadku zmniejszenia ilości uczestników zajęć praktyczno – terenowych, całkowita wartość
usługi podana w ust. 2 ulegnie zmianie. W takim przypadku wartość niniejszej umowy stanowić
będzie iloczyn faktycznej liczby uczestników biorących udział w wyjeździe i kosztu uczestnictwa w
wyjeździe jednej osoby (podany w § 4)

§ 11
1. Spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej
ze stron

3. Załącznikami do niniejszej umowy są:
a) Oferta Wykonawcy,
b) Zapytanie ofertowe w części opisu przedmiotu zamówienia

……………………………………….
ZAMAWIAJĄCY

…………………………………….
WYKONAWCA

