Załącznik Nr 7 do SIWZ
UMOWA NR ………………………
zawarta w dniu ............................... w Lesznie pomiędzy:
- Miastem Leszno reprezentowanym przez:
1. Tomasza Malepszego – Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza
Karasia 15, NIP: 697-22-59-898 REGON: 411050445 zwanym dalej Zamawiającym, a
- ...............................................................................................................,
reprezentowanym przez:
1. ....................................... - ................................
zwanym dalej Wykonawcą.
Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie
przekracza równowartości kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, ze zm.),o
następującej treści:

1.

2.

3.
4.

§1
Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania trzech 7 dniowych
turnusów letniego wypoczynku dla dzieci: to jest Zapewnienie bazy noclegowej oraz
wyŜywienia dla 105 dzieci w wieku 10-12 lat w czasie wypoczynku letniego na wyspie
Wolin”.
Strony ustalają następujące terminy wypoczynku:
a) I turnus: 26.06.2010r. - 02.07.2010r. – dla grupy 35 dzieci,
b) II turnus: 03.07.2010r. – 09.07.2010r. – dla grupy 35 dzieci,
c) III turnus: 07.08.2010r. – 13.08.2010r. – dla grupy 35 dzieci.
Wykonawca zapewnia zakwaterowanie w …………………………………………………..
Uczniowie oraz wychowawcy (4 na kaŜdym turnusie) zwani są w dalszej części umowy
uczestnikami turnusów.

§2
Wykonawca oświadcza, Ŝe posiada kartę kwalifikacyjną obiektu zawierającą min. dane o
liczbie miejsc noclegowych, wymaganiach sanitarnych oraz potwierdzającą, Ŝe wskazane
przez Wykonawcę obiekty są przystosowane do celów kolonijnych.
§3
W ramach wykonania przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w §1 Wykonawca
zapewnia na swój koszt w szczególności:
1. zakwaterowanie, w tym:
a) 6 noclegów dla kaŜdego z uczestników, jednego kierowcy i jednego ratownika w
pensjonacie lub domu gościnnym usytuowanym w odległości nie większej niŜ 5 km
od morza
b) pokoje maksymalnie 4 osobowe wyposaŜone w jednoosobowe łóŜka szafy i inne
sprzęty umoŜliwiające rozpakowanie bagaŜu przez kaŜdego uczestnika. Wykonawca
zapewnia osobny pokój dla 4 wychowawców obok pokojów uczniów. Wykonawca
zapewnia równieŜ osobny pokój dla kierowcy i ratownika.
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c) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jeden sanitariat dla 7 osób
wyposaŜony w umywalkę, ubikację i prysznic,
d) dostęp do świetlicy wyposaŜonej w TV, grę „piłkarzyki” i sprzęt dyskotekowy,
e) budynek albo piętro albo wyznaczona część do wyłącznej dyspozycji grupy.
2. wyŜywienie dla wszystkich uczestników turnusów oraz kierowcy i ratownika w stołówce
na terenie obiektu:
a) trzy posiłki dziennie: (śniadanie, obiad i kolacja),
b) zapewnienie wyŜywienia i zakwaterowania kadry wychowawczej oraz kierowcy w
cenie oferty,
c) napoje i suchy prowiant podczas trwania wycieczek całodniowych, a takŜe na drogę
powrotną do Leszna,
d) na terenie obiektu całodniowy (co najmniej 12 godzin na dobę) dostęp do napojów.
3. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków podczas podróŜy oraz pobytu na
wypoczynku,
4. dostęp do opieki zdrowotnej stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r.
Nr 164, poz. 1027, z poź. zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z poźn. zm.) – lekarz pierwszego kontaktu i
oddział ratunkowy nie dalej niŜ 15 km od zakwaterowania grupy wraz z moŜliwością
skorzystania z dowozu przez Wykonawcę do lekarza.
5. wykonawca wypoczynku zobowiązuje się nie później niŜ 14 dni przed rozpoczęciem
świadczenia dostarczyć do zamawiającego zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku zgodnie z
rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie
warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, a
takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz.67 z późn. zm.).
6. program rekreacyjno- turystyczny dla kaŜdego z turnusu:
a) zwiedzanie Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień (w drodze do miejsca wypoczynku),
b) zwiedzanie Kamienia Pomorskiego, Trzęsacza, Międzyzdroje (Muzeum Figur
Woskowych, molo) Świnoujścia (latarnia morska, Fort Wschodni). Bilety wstępu
opłaca wykonawca zadania,
c) jednodniowe wycieczki po wyspie Wolin oraz Kołobrzegu,
d) inne imprezy zaakceptowane przez kierownika grupy.
§4
Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników turnusów oraz
letniego wypoczynku.
§5
Zamawiający jest zobowiązany do:
1) zapewnienia na własny koszt wychowawców dzieci w ilości 4 osób i jednego ratownika
na kaŜdy turnus,
2) zakwalifikowania na letni wypoczynek dzieci w wieku 10-12 lat w trzech turnusach i
dowiezienia ich do miejsca zakwaterowania …………………………………………...
3) dostarczenia Wykonawcy najpóźniej w dniu przyjazdu kart kwalifikacyjnych dzieci,
wypełnione przez rodziców i potwierdzone przez lekarza, w których podane zostaną
waŜne informacje dotyczące stany zdrowia dzieci i ich zachowania – niezbędne dla
zapewnienia im prawidłowej opieki.
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§6
Wszystkie inne świadczenia, jak równieŜ sprawy dotyczące warunków i pobytu dzieci
wymagają uzgodnienia stron.
§7
1. Wynagrodzenie wykonawcy za całkowite wykonanie przedmiotu umowy wynosi
………………………..zł brutto słownie ………………zł , w tym podatek VAT .
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera wszystkie koszty związane z realizacją
zadania, w tym wyŜywienie i zakwaterowanie wychowawców oraz kierowcy i ratownika.
3. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w częściach to jest po
zakończeniu kaŜdego turnusu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
poprawnie wystawionej faktury, przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek
bankowy tj.:
Bank:............................................................................................................................................................................................................
Nr: .................................................................................................................................................................................................................
4. Strony dopuszczają moŜliwość zmiany liczby uczestników wypoczynku letniego. W
takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy stanowić będzie iloczyn faktycznej liczby
dzieci uczestniczących w letnim wypoczynku i kosztów za letni wypoczynek jednego
dziecka. Koszt wypoczynku jednego dziecka stanowi iloraz kwoty ………………..zł i
liczby 105 i wynosi ………………… zł (………..: 105=…………).

1.
2.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

§8
Strony postanawiają, Ŝe obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następującym przypadku
i w wysokości:
a) za niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie określonego w umowie przedmiotu
zamówienia w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto,
b) z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego jak i Wykonawcy z przyczyn
leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z
przyczyn zaleŜnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, z
zastrzeŜeniem § 10 ust. 3.
W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania umowy czynników powodujących
zagroŜenie zdrowia lub bezpieczeństwa dzieci, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy
natychmiast po stwierdzeniu tych czynników, o ile Wykonawca nie zobowiąŜe się do
natychmiastowego ich usunięcia. JeŜeli czynniki te nie wynikały z zaniedbań
Wykonawcy, wynagrodzenie zostanie wypłacone Wykonawcy w części naleŜnej mu z
tytułu wykonania części umowy.
Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych
w kodeksie cywilnym, jeŜeli szkoda przewyŜszy wysokość kar umownych.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem niewaŜności
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.
Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o wynagrodzeniu brutto naleŜy przez to
rozumieć kwotę …………………………zł wskazaną w §7 ust. 1.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za zwłokę w płatności wynagrodzenia po
zakończeniu poszczególnych turnusów w wysokości odsetek ustawowych.

§9
1. Obowiązki kierownika ośrodka i koordynatora obowiązków umownych ze strony Wykonawcy
wypoczynku pełnić będzie …………………………………………………………………...…..
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2. Ze strony Zamawiającego wyznacza się koordynatora w zakresie obowiązków umownych w
osobie ………………………..…………………………………..………
3. Zamawiający sprawuje kontrolę prawidłowości wykonania zadania przez organizatora.
Kontrola moŜe być przeprowadzona w toku realizacji zadania.
4. Prawo kontroli przysługuje upowaŜnionym pracownikom Zamawiającego w miejscu realizacji
zadania.
1.

2.

3.

4.

§10
Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. MoŜliwość i warunki dokonania zmiany
określa ust. 2
Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
polegającej na:
a) zmianie terminu rozpoczęcia turnusów z przyczyn niezaleŜnych od Zamawiającego
czy Wykonawcy,
b) zmianie ilości dzieci kierowanych na letni wypoczynek z powodu nagłej i znacznej
rezygnacji dzieci z wypoczynku letniego,
c) zmianie wynagrodzenia za wykonanie umowy z powodu nagłej i znacznej rezygnacji
dzieci z wypoczynku letniego,
d) zajdą inne okoliczności, których nie moŜna było przewidzieć w dniu zawarcia umowy.
W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie
leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia
wiadomości o powyŜszych okolicznościach. W takim wypadku Zamawiający nie będzie
zobowiązany do zapłaty kar umownych, a Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie
wynagrodzenia naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu pod rygorem
niewaŜności.
§11
W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655
ze zm.), Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz Kodeksu Cywilnego.
§12
Pozostałe postanowienia umowy - ........................................................................................................................................
§13
Ewentualne spory wynikłe z realizacji niniejszej umowy będzie rozstrzygał Sąd
Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§14
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający
……………………………………………….

Wykonawca
………………………………………………..
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