Załącznik nr 8 do siwz
WZÓR UMOWY
Niniejsza umowa została zawarta w Strawczynie w dniu … 2014r.
pomiędzy:
Samorządowym Centrum Kultury i Sportu w Strawczynie, ul. Żeromskiego 16, 26-067 Strawczyn
reprezentowanym przez:
Dyrektora zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,
a
zwaną dalej WYKONAWCĄ
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa zostaje zawarta z Wykonawcą, którego oferta została
wybrana w dniu … roku w wyniku postępowania przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 9 sierpnia 2013r., poz.
907 z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 pzp.
PRZEDMIOT UMOWY
§1
1. Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego
czynności polegających na: 5 dniowego wyjazdu edukacyjnego – Letniego Obozu NaukowoIntegracyjnego nad morzem Bałtyckim dla grupy 90 dzieci oraz 6 opiekunów i 2 kierowców z trzech
szkół (Szkoły Podstawowej w Chełmcach, Szkoły Podstawowej w Oblęgorku oraz Gimnazjum
w Oblęgorku) w okresie wyjazdu od 28 czerwiec 2014 r. do 20 sierpnia 2014 r. , w ramach projektu,
pn. „Wspólnie osiągniemy sukces” o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13,
finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet nr IX, Działanie 9.1.,
Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.
2. Szczegółowy opis wyjazdu edukacyjnego zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
stanowiąca załącznik numer 1 do Umowy, oraz oferta Wykonawcy obejmująca m.in. program wyjazdu
edukacyjnego, stanowiąca załącznik nr 2 Umowy.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie z niniejszą umową, ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i programem wyjazdu edukacyjnego oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów prawa.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1. Czas trwania wyjazdu edukacyjnego powinien wynosić - 5 dni (w tym 4 noclegi).
2. Przewidywana ilość uczestników – 90 osób, 6 opiekunów i 2 kierowców.
3. Zakwaterowanie uczestników wyjazdu edukacyjnego w obiekcie:
1)
obiekt położony w
miejscowości nad morzem Bałtyckim posiadający aktualne
dopuszczenie przez Sanepid,
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2)

obiekt wolnostojący całoroczny, murowany, suchy, ogrzewany przez system centralnego
ogrzewania, przeznaczony na wypoczynek dla dzieci i młodzieży, położony na
ogrodzonym terenie, spełniający wymogi bezpieczeństwa i higieny (określone odrębnymi
przepisami),
3)
obiekt oddalony maksymalnie 150 metrów od morza,
4)
dzieci powinny być zakwaterowane w pokojach max. 4-osobowych (2,3,4 osobowe) z
pełnym węzłem sanitarnym tj. łazienkami z ciepłą, bieżącą wodą prysznicami i w.c.,
wyposażone w tapczany jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzesła, pościel,
5)
dla opiekunów 3 pokoje 2-osobowe i pokój dla 2 kierowców z pełnym węzłem sanitarnym
tj. łazienkami z ciepłą, bieżącą wodą, prysznicami i w.c., wyposażone w tapczany
jednoosobowe, szafki, szafy, stoliki, krzesła, pościel,
6)
obiekt posiadający jadalnię wraz z zapleczem kuchennym w miejscu zakwaterowania,
7)
obiekt posiadający świetlicę ze sprzętem: telewizorem, odtwarzaczem DVD lub inne
pomieszczenie przeznaczone na organizowanie imprez, dostęp do boiska sportowego,
8) wykonawca przedstawi przed rozpoczęciem turnusu aktualną kartę kwalifikacyjną obiektu,
sporządzoną zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21
stycznia 1997 r w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla
dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U.nr
12, poz. 67 z późn. zm) podpisana przez właściwe organy),
9)
wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu zaświadczenie o zgłoszeniu
wypoczynku wystawione przez właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora wypoczynku Kuratora oświaty, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęcie
turnusu pobytowego. Nie spełnienie w/w warunku będzie stanowić podstawę do rozwiązania umowy z Wykonawcą.
3. Wyżywienie uczestników wyjazdu edukacyjnego wg ogólnych zasad żywienia dzieci/ młodzież
tj.: 3 posiłki dziennie:
1)
pierwszy dzień: II śniadanie (np. MC Donalds), obiadokolacja,
2)
drugi dzień: I śniadanie, II śniadanie w formie suchego prowiantu (1 bułka słodka, owoc,
woda mineralna niegazowana 0,5l), obiad (2- daniowy), kolacja,
3)
trzeci dzień: I śniadanie, II śniadanie w formie suchego prowiantu (1 bułka słodka, owoc,
woda mineralna niegazowana 0,5l), obiadokolacja,
4)
czwarty dzień: śniadanie, prowiant, obiad (2-daniowy), kolacja
5)
piąty dzień: śniadanie, prowiant na drogę, obiad (np. MC Donalds).
4. Wykonawca przedmiotu zamówienia zapewnieni całodobową opiekę medyczną
1)
pielęgniarka z dyspozycyjnością 24h na dobę na terenie ośrodka (w przypadku dziecka
umieszczonego w izolatce opiekę nad nim zapewnia pielęgniarka),
2)
zapewnienie w koniecznych przypadkach opieki lekarskiej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, polegającej na wezwaniu lekarza do obiektu lub niezwłocznym dowiezieniu
uczestnika wyjazdu do punktu opieki medycznej (przychodni lub szpitala) bezpłatnym
transportem;
3)
Wykonawca zapewni zaopatrzenie w podstawowe leki i środki opatrunkowe.
5. Zamawiający zapewnieni całodobową opiekę sprawowaną przez 6 opiekunów posiadających
wykształcenie pedagogiczne.
6. Wykonawca zaproponuje program co najmniej jednej całodziennej wycieczki autokarowej z
przewodnikiem i opłaconymi biletami wstępu do zwiedzanych obiektów (min. 2 obiekty).
7. Wykonawca zapewnia bilety wstępu do zwiedzanych obiektów w ramach programu wyjazdu
edukacyjnego – Letniego Obozu Naukowo-Integracyjnego .
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8. Wykonawca zapewnia przewodnika na czas trwania wyjazdu edukacyjnego – Letniego Obozu
Naukowo-Integracyjnego.
9. Program wycieczki zaproponowany przez Wykonawcę może ulec modyfikacjom
zaproponowanym przez Zamawiającego. Zmodyfikowany program musi być zatwierdzony przez
Zamawiającego.
10. Wykonawca w każdym przypadku zapewni ubezpieczenie dzieci i młodzieży NNW i kosztów
leczenia na czas pobytu i przejazdu.
14. Wymagania dotyczące przewozu uczestników wycieczek i kolonii – szczegółowo opisany w §
4 nn. umowy.
§3
1. Wykonawca oświadcza, że Ośrodek odpowiada wymogom określonym w załączniku numer 1 do
Umowy, a w szczególności, że spełnia on wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony
przeciwpożarowej oraz warunki higieniczno - sanitarne określone przepisami o ochronie
przeciwpożarowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
2. Wykonawca oświadcza, że Wyjazd aktywizacyjny zostanie przez niego zorganizowany
i przeprowadzony w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z
dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku
dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997
roku, Nr 12 poz. 67 z późn. zm.).
3. Wykonawca oświadcza, że doręczy Zamawiającemu przed dniem rozpoczęcia wyjazdu
edukacyjnego, wskazanego w § 1 ust. 1 Umowy, zaświadczenie o zgłoszeniu Wyjazdu
aktywizacyjnego do Kuratorium Oświaty właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy.
§4
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. z 2001 r.
Nr 135, poz. 1516) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997
r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży
szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997 r. Nr 12, poz. 67 z późn.
zm.).
2. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać usługę z wykorzystaniem środków transportu dopuszczonych do ruchu i odpowiadających wymaganiom ustawy o transporcie drogowym – aktualny
przegląd i ubezpieczenie (kserokopię należy przedłożyć Zamawiającemu na 14 dni przed wyjazdem).
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu i stanu trzeźwości kierowcy przez policję każdorazowo przed wyruszeniem w trasę. W przypadku stwierdzenia, iż
autokar jest niesprawny technicznie lub nie spełnia wymaganego standardu Zamawiający ma prawo żądać podstawienia autokaru sprawnego o wymaganym standardzie, a Wykonawca ma 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. Usługi objęte zamówieniem mają być świadczone środkami transportu:
− przystosowanymi do przewozu młodzieży szkolnej
− spełniającymi wszystkie wymogi bezpieczeństwa i kodeksu drogowego
− prowadzonymi przez osoby mające odpowiednie uprawnienia do świadczenia tych usług.
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5. Wykonawca musi zapewnić przewożonym uczniom oraz opiekunom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny tj.:
− utrzymywać w czystości i porządku pojazdy,
− przestrzegać przepisów p.poż. i BHP,
− oznaczyć pojazdy, na czas przewozu, że wykorzystywane są do transportu dzieci szkolnych.
6. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 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,
spełniający warunki, o których mowa w pkt 2 i 3 w taki sposób aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych uczestników wycieczek. 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.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i opiekunów w czasie
trwania wycieczek.
10. Autokary do dyspozycji uczestników: dowóz, przywóz i przez cały okres trwania wyjazdu
edukacyjnego.
TERMIN REALIZACJI UMOWY
§5
Niniejsza umowa zostanie wykonana w terminie wyjazdu: od 28 czerwca 2014r. do 20 sierpnia 2014r.
1.

§6
Za termin wykonania zamówienia należy rozumieć termin powrotu z wyjazdu edukacyjnego.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI
§7
1. Za wykonanie umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie
brutto: …………. zł. (słownie: ……. ). Powyższa kwota obejmuje wszystkie koszty związane z
realizacją umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej umowie i ofercie Wykonawcy.
2. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia będzie wystawienie przez Wykonawcę faktury po
protokolarnym odbiorze.
§8
1. Zamawiający dokona płatności w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury przelewem na
wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy.
2. Za termin dokonania zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
KARY UMOWNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MATERIALNA
§9
1. W przypadku niewykonania lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zapłaci karę w
wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy.
2. Za nieterminowe wykonanie umowy Wykonawca zapłaci kary umowne w wysokości 0,25 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.
3. Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia.
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie
można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zgodnie z art. 145 Pzp.
INNE POSTANOWIENIA
§ 10
1. Wykonawca oświadcza, że na dzień podpisania niniejszej umowy posiada ubezpieczenie od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do dnia … . i że zostanie ono
przedłużone na warunkach nie gorszych i wartości nie mniejszej niż wymagana przez
zamawiającego na czas trwania niniejszej umowy.
2. Wykonawca najpóźniej w dniu, w którym upływa termin obowiązywania ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, przekaże zamawiającemu nowy
dokument ubezpieczenia o którym mowa w ust. 1.
3. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zapłaci karę umowną
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w §7 ust. 1 umowy, za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki.
§ 11
Do kontaktów strony wyznaczyły przedstawicieli:
1) Zamawiający –
2) Wykonawca –
§ 12
Stosownie do art. 24 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zmianami) strony wyrażają zgodę na
przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją przedmiotu
niniejszej umowy.

1.

2.
3.
4.
5.

Zmiany umowy
§ 13
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy:
1) w sytuacji następstwa prawnego wynikającego z odrębnych przepisów,
2) zmiany wysokości stawki podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana
przepisów podatkowych,
3) zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli dochowanie terminu określonego w umowie jest
niemożliwe z uwagi na siłę wyższą lub inne okoliczności niezależne od stron lub których strony
umowy przy zachowaniu należytej staranności nie były w stanie uniknąć lub przewidzieć.
Dokonanie zmiany umowy w zakresie w/w wymaga uprzedniego złożenia na piśmie wniosku
Wykonawcy wskazującego zasadność wprowadzenia zmian i zgody Zamawiającego na jej dokonanie lub przedłożenia propozycji zmiany przez Zamawiającego.
Zmiany umowy wymagają - pod rygorem nieważności - zachowania formy pisemnej w postaci
aneksu.
Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy oraz załączników mogą nastąpić wyłącznie
w formie pisemnej.
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§ 14
Spory wynikające i związane z wykonaniem niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozstrzygać polubownie w drodze negocjacji, a gdy te nie przyniosą rezultatu poddają je pod
rozstrzygniecie Sądu Powszechnego w Kielcach.
§ 15
Umowa niniejsza składa się z umowy i załączników.
§ 16
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (1 egz. dla Wykonawcy, 2
egz. dla Zamawiającego)

Wykonawca:

Zamawiający:

Załączniki:
Załącznik Nr 1 – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik Nr 2 – Oferta wykonawcy
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