
    

 
Załącznik nr 3 

U m o w a – projekt 

Umowa Nr……………………… 

 

zawarta we Włoszczowej w dniu …………… roku pomiędzy: …………………………….. ul. 

…………………………………….., reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………………………….. zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym,  

a  

………………………………….. z siedzibą w ………………………………., NIP ………………………………. .  

reprezentowanym przez: 

 

1. ……………………………….. zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą, o następującej treści: 

 

§ 1 

Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego i wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy. 

 

§ 2 

1. Zamawiający oświadcza, że jest Beneficjentem w Projekcie p.n. ,,Rodzina Wspólna Troska” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 

2. Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa jest realizowana w ramach i na potrzeby Projektu 

Konkursowego. 

3. Zamawiający oświadcza, że zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej. 

 

§ 3 

1. W ramach realizacji Projektu Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie 

polegające na organizacji 2 wycieczek autokarowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej -  zwanego 

dalej pobytem  

 

§ 4 

1. Wykonawca zapewnia uczestnikom i ich opiekunom: 

1) Transport autokarem sprawnym technicznie (uchylne siedzenia, klimatyzacja, WC) i wszelkie 
opłaty z tym związane, w szczególności: koszt parkingów, koszt paliwa, opłaty za autostrady, itp. 
W przypadku awarii, zatrzymania autokaru przez policję lub Inspekcję Transportu Drogowego z 
przyczyn technicznych lub też zatrzymania kierowcy autokaru, które uniemożliwiłoby 
wypełnienie przez Wykonawcę postanowień umowy, Wykonawca zobowiązany jest do 
natychmiastowego zapewnienia transportu lub uprawnionego kierowcy umożliwiającego 
kontynuowanie wycieczki, o standardzie nie niższym niż podany w opisie jak na wstępie. W 
przypadku wystąpienia takiej sytuacji, kontakt z przedstawicielem Wykonawcy spoczywa 
wyłącznie na kierowniku grupy. Wykonawca pokrywa wszystkie koszty wynikające z zaistniałej 
sytuacji; 

2) Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (świadczenie na wypadek trwałego 
uszczerbku na zdrowiu – suma ubezpieczenia min: 5 000 PLN, dla jednego uczestnika; 

3) Wyżywienie  - obiad dwudaniowy; obiad powinien składać się z pierwszego dania (zupy), 

drugiego dania oraz deseru (ciasto lub inna forma deseru). drugie danie powinno mieć charakter 

mięsny, w skład którego wchodziłyby ziemniaki/.frytki, kotlet (schabowy. de volaille – do 

wyboru), surówki (min. 3 smaki) oraz soki o poj. 0,5 l/osobę. Drugie danie może odbiegać od w/w 

propozycji w uwagi na uwarunkowania zwyczajów żywieniowych uczestniczących w wycieczce 



    

 
grupy, jednak stanowić ma równie atrakcyjny zestaw. Zamawiający zastrzega sobie ostateczną 

decyzję w zakresie ustalenia ostatecznego menu przed każdą z wycieczek.  

4) Opiekę pilota od wyjazdu z Buska-Zdroju 
5) Przewodnika na: 

a) cały dzień  
Przewodnikiem powinna to być osoba z odpowiednim przygotowaniem w zakresie obsługi ruchu 
turystycznego opracuje, przygotuje i zrealizuje program jednodniowej wycieczki integracyjno-
turystycznej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w celu poznania bogactwa historycznego, 
kulturowego i przyrodniczego. W ramach tej grupy wydatków zaplanowany zostaje m.in. program 
wyjazdów, opis tras oraz tras mieszczących się wzdłuż atrakcji turystycznych, zajęcia integracyjne 
w cwelu lepszego poznania się dla uczestników, przewodnik na trasie pomiędzy poszczególnymi 
atrakcjami itd. Wymaga się bezpośredniego uczestnictwa przedstawiciela wykonawcy usługi w 
ramach wyjazdu, który towarzyszyć będzie uczestnikom wycieczek pełniąc rolę przewodnika. Ze 
względu na specyfikę grupy przewodnik powinien mieć ukończony kurs udzielania pierwszej 
pomocy medycznej.  

6) Bilety wstępu do min. 3 obiektów turystycznych plus bilety wstępu do kina lub teatru, Wybierając 
atrakcje turystyczne wykonawca winien wziąć pod uwagę obiekty turystyczne w których nie ma 
utrudnienia w dostępie do osób niepełnosprawnych.  

7) Tłumacza do języka migowego dla os. niedosłyszących i głuchoniemych 
8) Program turystyczno – rekreacyjny (wykonawca zobowiązany jest przedłożyć szczegółowy 

program wycieczki 1-dniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizowanej w 2018 i 
2019roku. Ze względu na specyfikę uczestników wycieczki istnieje możliwość podzielenie osób 
na mniejsze grupy.  

- w programie powinna być uwzględnione m.in. zwiedzanie zabytków, muzeum, kino lub teatr.    
 

§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, że; 

1) Wycieczki odbędą się:  

1. W miejscowości …………………………………… w ośrodku pod nazwą ……………………………………… 

adres:………………………………………………………………………………………… w dniach od ………………. do 

……………….  

2. w miejscowości …………………………………… w ośrodku pod nazwą ……………………………………… 

adres:………………………………………………………………………………………… w dniach od ………………. do 

……………….  

 

§ 6 

1. Zamawiający przedstawi Wykonawcy imienną listę uczestników oraz ich opiekunów w terminie 14 

dni przed rozpoczęciem pobytu.  

 

2. Wykonawca zapewnia ochronę pozyskanych danych osobowych uczestników i ich opiekunów 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 7 

1. Po zakończeniu Pobytu Wykonawca przedstawia Zamawiającemu informację o jego przebiegu. 

Informację, sporządzoną odrębnie dla każdego uczestnika wyjazdu, należy przedłożyć w siedzibie 

Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty zakończenia wyjazdu. 

 

§ 8 

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie w 

kwocie ……………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………………………………………..……….)  



    

 
2. Po zakończeniu pobytu i stwierdzeniu przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający ureguluje należność na podstawie otrzymanej 

faktury w terminie 14 dni od daty przekazania środków finansowych przez jednostkę 

pośredniczącą na ten cel. 

 

§ 9 

Wykonawca usługi nie otrzyma lub będzie miał zmniejszone środki, o których mowa w § 8 w 

okolicznościach: 

1. w przypadku rezygnacji osoby lub opiekuna z uczestnictwa w pobycie przed jego 

rozpoczęciem lub stwierdzenia w wyniku kontroli rażących uchybień w zakresie realizacji 

tego pobytu; 

2. w wysokości proporcjonalnej do liczby niewykorzystanych dni w przypadku skrócenia  

z przyczyn losowych pobytu osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna na pobycie  

 

§ 10 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do: 

a. dokonywania kontroli realizacji zamówienia w każdym czasie, w zakresie przez siebie 

określonym, a także kontroli przestrzegania przez wykonawcę zasad ochrony danych 

osobowych uczestników pobytu i ich opiekunów,  

b. żądania od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących realizacji zamówienia oraz treści 

dokumentacji sporządzonej przez Wykonawcę zgodnie z § 7 ust. 1, 

c. odstąpienia od umowy i żądania zwrotu przekazanych środków w przypadku 

niewykonania lub nienależytego wykonywania przez Wykonawcę zobowiązań 

określonych niniejszą umową. 

 

§ 11 

1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający 

może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach: 

a) za zwłokę w wysokości 0,1% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia o którym mowa w § 8 ust. 1. 

c) Za świadczenie usługi autokarem niezgodnym z parametrami wskazanymi w złożonej ofercie lub 

z niesprawnymi urządzeniami, które wymagano za każdy przejazd w wysokości 5 000,00 zł.  

d) Za świadczenie usługi niezgodnie z przedmiotem zamówienia 1% wynagrodzenia o którym mowa 

w § 8 ust. 1 za każdy przypadek.  

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował 

Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia 

kary. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach 

ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej. 

 

§ 12 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, z wyłączeniem 

przypadku określonego w § 9 oraz w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

§ 13 

1. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego jest Pan/i 

………………………………………………… 



    

 
2. Osobą odpowiedzialną za wykonanie zamówienia ze strony Wykonawcy jest Pan/i 

………………………………………………… 

§ 14 

Zmiana postanowień niniejszej umowy jest dopuszczalna na zasadach określonych w art. 144 ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych.  

§ 15 

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny 

właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 16 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy: 

a. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017, poz. 1579.)  

b. Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. 2016 poz. 280).. 

2. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 

a. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami 

b. Oferta Wykonawcy. 

§ 17 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , w tym dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy. 

 

     ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

……………………………………                                             ………………………………… 

  


