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UMOWA NR ……/2010
W dniu ........................... 2010 roku w Suwałkach pomiędzy:
Gminą Miasto Suwałki, zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym” w imieniu, której działa:
Prezydent Miasta Suwałk – Józef Gajewski,
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta Suwałk – Wiesława Stelmacha,
z jednej strony
a ...............................................................w......................................................,
adres:.....................................................................................................................................................,
wpisaną (-ym) w Sądzie Rejonowym w ...............................................____Wydziale Gospodarczym
KRS pod Nr KRS…………….. / prowadzącą(-ym) działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji prowadzonej przez...............................................................................................................
w....................................................................... pod Nr ……………………..……………………*,
NIP……………..………, Regon …………………. zwaną (-ym) w dalszej części umowy
”Wykonawcą ”, reprezentowaną (-ym) przez:
................................................................................... - ........................................................................,
……………………………………………………... - ……………………………………….……...,
z drugiej strony, została zawarta umowa następującej treści:
§1
Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania przeprowadzonego, w trybie
przetargu nieograniczonego, przez Urząd Miejski w Suwałkach Wydział Oświaty, Wychowania i
Sportu, na realizację zadania pod nazwą „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z terenu
miasta Suwałki w 2010 r.”, w formie kolonii 230 uczniom szkół podstawowych i gimnazjów,
prowadzonego w oparciu o zatwierdzoną w dniu …. kwietnia 2010 r. Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”.
§2
Wypoczynek letni, o którym mowa w § 1, zwany dalej „usługą” zorganizowany zostanie
w okresie od …………. 2010 r. do …………. 2010 r., w terminach, miejscowości
i na zasadach określonych w ofercie Wykonawcy przyjętej przez Zamawiającego, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
§3
1.
Wartość
zamówienia-usługi
zostaje
określona
na
kwotę
ryczałtową
w
wysokości
.............................................zł (słownie:..................................................................... )
brutto.
2. W ramach wartości brutto wskazanej w ust. 1 mieści się również wynagrodzenie Wykonawcy,
które nie może być wyższe niż 35 % wartości zamówienia brutto, tj. ............................................zł
(słownie:..................................................................... ) brutto.
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§4
Należność brutto, o której mowa w § 3 ust. 1 (za zrealizowaną usługę) zostanie przelana na konto
Wykonawcy – nr konta………………………………………………………., w terminie 21 dni, po
uprzednim doręczeniu Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w § 6 wraz z fakturą VAT
wystawioną przez Wykonawcę, stanowiącą podstawę do zapłaty przedmiotowej należności przez
Zamawiającego.
§5
Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Zamawiającego udostępnić mu do wglądu
wszelkie dokumenty niezbędne do stwierdzenia, czy otrzymane środki finansowe wydatkowane
są na cele związane z realizacją usługi określonej niniejszą umową i w sposób zapewniający
dzieciom oraz młodzieży właściwy wypoczynek.
§6
Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia, w terminie 14 dni po zakończeniu wypoczynku
(ostatniego turnusu), pisemnego sprawozdania z przebiegu wypoczynku, uwzględniając
w nim w szczególności wskazane niżej zagadnienia:
1) terminy, miejsce oraz ilość zorganizowanych turnusów;
2) szczegółową informację z realizacji programu pobytu;
3) ilość uczestników wypoczynku ogółem oraz w rozbiciu na poszczególne turnusy;
4) wyżywienie, w tym ilość posiłków dziennie;
5) kadra ogółem w rozbiciu na poszczególne stanowiska w danym turnusie;
6) wykorzystanie środków finansowych w rozbiciu na wydatki związane z realizacją
programu pobytu, wyżywienia, wynagrodzenia kadry i wykonawców.
§7
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca w
szczególności:
1) nie przystąpi w terminie określonym w ofercie do wykonania usługi stanowiącej przedmiot
umowy;
2) przerwie, z przyczyn leżących po jego stronie (bez zgody Zamawiającego), realizację usługi
określonej w ofercie;
3) realizuje usługę przewidzianą niniejszą umową w sposób niezgodny ze wskazaniami
Zamawiającego wynikającymi ze SIWZ oraz z oferty, niniejszej umowy lub w sposób
niezgodny z przepisami prawa, w tym dotyczącymi bhp i ppoż. oraz zasad organizowania
wypoczynku letniego.
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi
Wykonawcę, iż wobec zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy.
3. Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest poinformować o tym drugą stronę, w formie
pisemnej, wskazując okoliczności decydujące o odstąpieniu, w terminie 5 dni od powzięcia
wiadomości o zaistniałych okolicznościach.
4. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, tj. z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy, w tym m.in.
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z przyczyn wskazanych w ust. 1, Zamawiający zwolniony jest od zapłaty należności za usługę,
w tym również za jej część zrealizowaną przez Wykonawcę przed odstąpieniem od umowy.
§8
1.

Wykonawca zobowiązuje się pod rygorem skutków prawnych do zawarcia, na koszt własny
i własnym staraniem, odpowiednich umów ubezpieczenia/polis z tytułu szkód, które mogą
zaistnieć w następstwie zdarzeń losowych – nieszczęśliwych wypadków oraz
od odpowiedzialności cywilnej, na czas realizacji usługi objętej
niniejszą umową.

2.

Ubezpieczeniu podlegają w szczególności:
1) uczestnicy wypoczynku (dzieci i młodzież);
2) pracownicy- kadra i osoby trzecie w związku z zadaniami realizowanymi w ramach
niniejszej umowy, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.
Wykonawca najpóźniej w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej umowy przedłoży do wglądu
Zamawiającemu umowy ubezpieczenia/polisy, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego
paragrafu.

3.

§9
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących
przypadkach:
1) za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy–
w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu umowy, określonej w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy,
2) za odstąpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po jego stronie lub zmianę
ilościowo – jakościową organizowanej formy wypoczynku określonej w ofercie
Wykonawcy - w wysokości 30% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w § 3 ust.
1 niniejszej umowy,
3) z tytułu nie ubezpieczenia oraz nie przedstawienia w terminie określonym w § 8 ust. 3
stosownych umów ubezpieczeniowych/polis w wysokości 30 % wartości brutto przedmiotu
umowy określonej w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 pkt 3 Zamawiający dokona ubezpieczenia samodzielnie
i niezależnie od zapłaty przez Wykonawcę ww. kary obciąży Wykonawcę kosztami tego
ubezpieczenia, do zapłaty których Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego.
3. Zamawiający może dokonać potrącenia kar umownych wskazanych w ust. 1 z dostarczonej
jemu przez Wykonawcę faktury, o której mowa w § 4, informując Wykonawcę na piśmie o
przedmiotowym potrąceniu.
4. Wykonawca ma prawo naliczyć kary umowne Zamawiającemu z tytułu odstąpienia
Wykonawcy od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w wysokości
30 % wartości brutto niezrealizowanej części usługi.
5. Postanowienia o karze umownej, o której mowa w ust. 4 nie mają zastosowania do sytuacji
wskazanej w § 7 ust. 2.
6. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody poniesionej przez daną stronę umowy, może ona
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
§ 10
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 z późn. zm.).
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§ 11
1.
2.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron z zachowaniem formy
pisemnej pod rygorem nieważności.
Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak istotna zmiana
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano
wyboru Wykonawcy. Zmiana taka jest jednakże możliwa, jeżeli została przewidziana w SIWZ
oraz określone zostały warunki takiej zmiany.
§ 12

Wszelkie spory mogące wynikać ze stosunku objętego niniejszą umową będą rozstrzygane
w drodze negocjacji stron a przy braku porozumienia przez sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 13
Umowa zostaje zawarta na czas określony począwszy od dnia ............ do dnia.....................
§ 14
Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po dwa każdej
ze stron.
Załączniki stanowiące integralną część umowy:

1. Oferta Wykonawcy z dnia ....................... 2010 r.

ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:

* - niepotrzebne skreślić
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