
 UMOWA nr ........./2014
dla wykonawcy usługi organizacji wycieczek

w ramach projektu pn. „Nasze dzieci –nasza przyszłość –projekt dla szkół Gminy Kawęczyn”
zawarta w dniu ........... r. w Kawęczynie, pomiędzy:
Gminą Kawęczyn 
Kaweczyn 48
62-704 Kawęczyn
REGON 311019480, NIP 668 187 54 86 
reprezentowanym przez: 
Wójta Gminy Kawęczyn Pana Jana Nowaka
Przy kontrasygnacie Edyty Balcerzak-Skarbnika Gminy
zwaną dalejZamawiającymi,
a
................................................
reprezentowaną przez ..............................................
zwanym dalejWykonawcą,
wybranym  w wyniku przeprowadzonego postępowania nr FZP.ZP.271.7.2014o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o następującej treści:

§ 1
1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca zobowiązuje się do organizacji i przeprowadzenia wycieczek 
edukacyjnychdla uczniów w ramach projektu pt.: „Nasze dzieci –nasza przyszłość –projekt dla szkół 
Gminy  Kawęczyn”  w  ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX„Rozwój 
wykształcenia  i  kompetencji   w  regionach”,  Działanie  9.1  „Wyrównywanie  szans  edukacyjnych  i 
zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,  Poddziałanie  
9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz 
zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”, zwanej dalej „przedmiotem umowy” zgodnie z 
zapisami SIWZ i złożonej oferty, stanowiącymi załącznik nr 1 do umowy.
2. Usługa, o której mowa w ust.1 będzie polegała na organizacji i przeprowadzeniu:

-jednodaniowej wycieczki do Wrocławia dla uczestników programu wyrównawczego dla maksimum 
140 dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI i z gimnazjum
-jednodniowej  wycieczki  do  Poznania  dla  uczestników  programu  dla  dzieci  uzdolnionych  dla 
maksimum 195 dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI i z gimnazjum
-dwudniowej  wycieczki  do  Warszawy  dla  uczestników  programu  dla  dzieci  uzdolnionych  dla 
maksimum 195 dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI i z gimnazjum
-jednodniowej wycieczki dla dzieci niepełnosprawnych dla maksimum 6 dzieci + 6 rodziców

§ 2
Termin realizacji umowy od dnia zawarcia do 15.06.2014 r.

§ 3
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania następujących obowiązków:
a) opracuje szczegółowy program wycieczki wraz z celami doosiągnięcia i przedstawi do akceptacji 
Zamawiającego na min. 1 tydzień przed terminem wycieczki; program wycieczki musi być 
dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, będących uczestnikami wycieczek, co jest szczególnie 
ważne w przypadku wycieczek dla dzieci niepełnosprawnych;
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b) ustali we współpracy z koordynatorami projektu w szkołach daty realizacji wycieczek i przedstawi do 
akceptacji Zamawiającego, w terminie 2 tygodni od podpisania umowy;
c) zapewni niezbędną, zgodną z przepisami i z odpowiednimi kwalifikacjami liczbę opiekunów dzieci 
na wycieczkach, 
d) zapewni transport zgodny z przepisami w zakresie przewodu osób, w przypadku wycieczek dla dzieci 
niepełnosprawnych –dostosowany do przewodu osób niepełnosprawnych; Zamawiający dopuszcza 
realizację dwóch wycieczek w jednym terminie i jednym autokarem,, 
e) zapewni obiad dla dzieci i opiekunów w trakcie każdej wycieczki,
f) wykupi odpowiednie ubezpieczenie NNW na kwotę co najmniej 20.000 zł na każdą wycieczkę,
g) pokryje koszty biletów wstępu na wycieczkach, 
h) zapewni i pokryje wynagrodzenie opiekunów, przewodnika i pilota.
Jedynie  w  przypadku wycieczki dla osób niepełnospawnych Wykonawca nie ponosi kosztów 
związanych z zatrudnieniem opiekunów ( rodziców) dzieci niepełnosprawnych.
i) pokryje inne niezbędne do organizacji wycieczki koszty,
j) przygotuje i przedstawi do akceptacji Zamawiającego sprawozdanie z wycieczek, obejmującenazwę 
wykonanej wycieczki wraz zterminem i godzinami, wykazem uczestników i opiekunów, informację czy 
wycieczka przebiegła zgodnie z programem,informację o osiągnięciu planowanych celów wycieczek 
oraz problemami napotkanymi w realizacji wycieczek; sprawozdania będą stanowiły załącznik do 
faktury, 
k) będzie zgłaszał Zamawiającemu na bieżąco wszelkie problemy w realizacji przedmiotu umowy,
l) będzie przestrzegał zasady równości szans, w tym równości płci w ramach realizacji przedmiotu 
zamówienia,
m) będziepoddawał się kontroli, przez Zamawiającego i przez inne uprawnione do nadzoru i kontroli 
Projektu organy,
n) w związku z realizacją projektu na prośbą Zamawiającego lub innych instytucji kontrolnych będzie 
zobowiązany do udzielania wszelkich wyjaśnień  i przygotowania dodatkowej dokumentacji np. w 
formie zestawień 
o) będzie ściśle współpracował z personelem Projektu w celu prawidłowej realizacji Projektu
2. W przypadku zaistnienia okoliczności, które uniemożliwiłyby Wykonawcy wykonywanie przedmiotu 
umowy w terminie wskazanym w zaakceptowanym harmonogramie (w przypadku choroby lub innych 
zdarzeń  losowych), Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie 
Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek zrealizować przedmiot umowy w innym uzgodnionym z 
Zamawiającym terminie.

§ 4
1. Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy, 
a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
2. Wykonawca zobowiązuje się zachować przy realizacji przedmiotu umowy należytą staranność i 
dbałość o interesy Zamawiającego.

§ 5
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do:
a) kontroli przebiegu usługi, dokumentacji związanej z realizacja usługi, i innych elementów 
związanych z realizacją umowy;
b) wnoszenia uwag, co do prawidłowego ich wykonania;
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c) wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych z realizowanym zamówieniem, w tym dokumentów 
finansowych.

§ 6
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy strony ustalają wynagrodzenie:
a. Cena brutto za wycieczkę jednodniową do Wrocławia w ramach programu wyrównawczego wynosi 
łącznie............................................................................. zł  
(słownie:..............................................................................................................) 

b. Cena brutto za wycieczkę jednodniową do Poznania w ramach programu dla dzieci uzdolnionych 
wynosi łącznie......................................................................zł 
(słownie:..................................................................................................................) 

c. Cena brutto za wycieczkę dwudniową do Warszawy w ramach programu dla dzieci uzdolnionych 
wynosi łącznie........................................................................ zł  
(słownie: .............................................................................................................) 

d. Cena brutto za wycieczkę jednodniową do Poznania dla dzieci niepełnosprawnych wynosi 
łącznie ....................................................................... zł 
(słownie:..............................................................................................................) 

Cena brutto za realizację całości przedmiotu zamówienia (suma pozycji a + b+c+d) 
wynosi ............................................................. zł 
(słownie: ............................................................................................................................... 

2. Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktury/rachunku* (niewłaściwe skreślić)wystawianej po 
zakończeniu organizacji każdej wycieczki, na konto określone na fakturze/rachunku.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jedynie za faktycznie 
zrealizowane wycieczki.
4. Do faktury/rachunku, o której mowa w ust. 2 Wykonawca zobowiązany będzie podłączyć 
sprawozdanie, obejmującenazwę wykonanej wycieczki wraz zterminem i godzinami, wykazem 
uczestników i opiekunów, informację czy wycieczka przebiegła zgodnie z programem,informację o 
osiągnięciu planowanych celów wycieczek oraz problemami napotkanymi wrealizacji wycieczek. 
5. Płatność za wystawioną fakturę nastąpi w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 6
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość późniejszej zapłaty wynagrodzenia niż określone w ust. 5, 
co nie będzie traktowane jako zwłoka i nie będzie skutkowało koniecznością zapłaty odsetek, w 
zależności od otrzymania środków z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia.

§ 7
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia uzupełniającego w zakresie organizacji wycieczek, 
o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 maksymalnie o 20%wartości zamówienia, w przypadku wystąpienia 
oszczędności w projekt.: „Nasze dzieci –nasza przyszłość –projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” i 
uzyskania zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
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§ 8
1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
umownych w formie kar umownych, w następujących wypadkach i wysokościach: 
a) w razie niezrealizowania przedmiotu umowy w całości z przyczyn dotyczących Wykonawcy, 
Zamawiający uprawniony jest do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15 % kwoty 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1, w pozycji „suma za całe zamówienie:”
b) za nieterminowe wykonywanie przedmiotu umowy w zakresie realizacji poszczególnych tematów 
zajęć objętych harmonogramem -karę umowną w wysokości 1% kwoty wynagrodzenia umownego 
brutto określonego w par. 6 ust. 1. za każdy dzień zwłoki. Jednakże nie więcej niż 20% tegoż 
wynagrodzenia.
c) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od  Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w par. 6 ust. 1. od wartości pozostałej do realizacji do zakończenia 
umowy.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto. 
3. Każdej ze stron przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia naliczonych kar umownych                                    z 
przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia objętego fakturą/rachunkiem*(niewłaściwe skreślić). 

§ 9
Podwykonawstwo (jeśli złożona oferta to zakłada) 
1. Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy następujące części zamówienia: 
………………………………………………………………………………………………………… 
2. W wypadku udzielenia podwykonawstwa Zamawiający zastrzega: 
1) Wykonawcamoże powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy zawierając z nimi 
stosowną umowę w formie pisemnej pod rygorem nieważności zgodnie z art. 2pkt. 9b ustawy Pzp. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo (oraz jej ewentualne zmiany ) w terminie 7 dni 
kalendarzowych od daty jej zawarcia jak również zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich 
wprowadzenia. Jeśli Zamawiający w terminie 
14 dni od dniaotrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy o podwykonawstwo nie 
zgłosi na piśmie sprzeciwu, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian. 
3) Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy 
pomocy Podwykonawcy. 
4) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od potwierdzonego 
protokółem prawidłowego wykonania dostawy/usługi; 
5) Wynagrodzenie wykonawcy za realizację umowy, uwarunkowane będzie przedstawieniem przez 
niego oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zapłatę wymagalnego wynagrodzenia. 
6) Określa się wysokości kar umownych, z tytułu: 
a) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający może naliczyć karę umowną 
w wysokości 0,3 % za każdy dzień zwłoki wynagrodzenia należnego , 
b) braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy Zamawiający ma prawo zmniejszyć wypłatę 
wynagrodzenia o wysokość umownej kwoty pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą i naliczyć karę 

Projekt „Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn” 
Realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9.1.2Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych



umowną wykonawcy w wysokości 0,3 % dziennie za każdy dzień zwłoki od wysokości należnego 
wynagrodzenia podwykonawcy do dnia umownego zakończenia realizacji umowy, 
7) W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę Zamawiający dokona 
bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który zawarł z 
Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o 
podwykonawstwo. 
8) Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy 
zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy, o których mowa w pkt.7. 
3. Pozostałe części Wykonawca wykona siłami własnymi. 

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., nr 113, po. 759 ze zm.) oraz Kodeksu 
Cywilnego.

§ 11
Umowę sporządzono w 2jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla 
Wykonawcy.

……………………………………                                     ……………………………………
                      Zamawiający                                                                Wykonawca
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