Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego SP20.254.02.2019

Projekt umowy nr ………………

Zawarta w dniu ………………….. r. w Rybniku, pomiędzy:
1. Miastem Rybnik – Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik
zwanym dalej „Zamawiającym” – reprezentowanym przez:
Dyrektora szkoły – Lucjana Rugora
a
2.

………………………………..
zwaną dalej „Wykonawcą”- reprezentowaną przez:
……. – ………………., PESEL: ……………………

§1
Przedmiot umowy – „Organizacja wycieczki po Śląsku Górnym i Opolskim – szlakiem
zamków i pałaców w dniach 21 – 23 czerwca 2019 r. dla Szkoły Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku” zgodnie z
opisem przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym.
§2
1. W ramach organizacji wycieczki Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia dla
uczestników wycieczki( grupa 30 - 32 osoby) :
a) transportu autokarem o podwyższonym standardzie na trasie Rybnik – Opole,
Opole - Rybnik,
b) Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wszystkich uczestników,
c) Zakwaterowania w 3 gwiazdkowym Hotelu lub Pensjonacie
d) Wyżywienia: 2x śniadania, 2x obiadokolacje (składający się z dwóch dań), 1x obiad,
e) biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i zapewnienie przewodnika,
f) poniesienia innych kosztów, jak np: opłaty klimatyczne, parkingowe, drogowe i inne.
2. Maksymalna liczba uczestników wycieczki to 32 osoby. Strony ustalają, że liczba
uczestników wycieczki może ulec zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 2 osób.
3.Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, mając na uwadze
interes Zamawiającego, obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszej umowy.
§3
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Zakres przedmiotu umowy, tj. program, trasę wycieczki a także wszelkie wymagania
Zamawiającego związane z jej organizacją i standardami, jakie należy zapewnić uczestnikom
określa, Opis przedmiotu umowy, opracowany przez Wykonawcę szczegółowy program
wycieczki oraz oferta Wykonawcy. Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część
niniejszej umowy.
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie
brutto nie przekraczające kwoty .......................... zł
(słownie: ............................................).
2. Koszt wycieczki dla jednego uczestnika wynosi ..................................... zł.,
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi iloczyn maksymalnej liczby
uczestników wycieczki oraz kosztu wycieczki przypadającego na jednego uczestnika.
4. W sytuacji zmniejszenia liczby uczestników wycieczki, koszt wycieczki przypadający na
jednego uczestnika nie ulegnie zmianie. W przypadku takim podstawą do ustalenia
należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie koszt wycieczki przypadający na
jednego uczestnika oraz liczba uczestników podana na liście
5. Sytuacja taka nie będzie wymagała sporządzania aneksu do niniejszej umowy
6. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wycieczki określającą ich liczbę
oraz dane osobowe najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym
terminem wyjazdu.
7. Zamawiający zastrzega, że przekazane dane osobowe będą wykorzystane wyłącznie
do celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy (w szczególności na
potrzeby ubezpieczenia uczestników wycieczki czy też zameldowania w hotelu).
8. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy.
9. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego w
następujący sposób:
Nabywca:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
NIP: 642-001-07-58
Odbiorca:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20
im. Harcerzy Buchalików w Rybniku,
ul. Ziołowa 3, 44-251 Rybnik
§5
1. Termin płatności ustala się na 14 dzień od daty otrzymania prawidłowo wystawionej
faktury wraz z dokumentacją rozliczeniową. Płatność nastąpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy podany na fakturze.
2. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
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§6
1. Do bezpośredniej współpracy w ramach wykonania niniejszej umowy upoważnione są
osoby:
- ze strony Wykonawcy - ................................
- ze strony Zamawiającego - ..............................
2. Zmiana osób, o których mowa w ust 1 wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej
strony, lecz nie wymaga sporządzania aneksu do niniejszej umowy.

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
-za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości
30% kwoty opisanej w § 4 ust. 1;
-za niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 2 ust. 1 w wysokości
20% kwoty opisanej w § 4 ust. 1.
2. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych
kar umownych przez Zamawiającego.
§7
W razie wystąpienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z
tytułu wykonania części umowy.
§8
1. Zamawiający zastrzega możliwość wprowadzania do umowy nieistotnych zmian, w razie
zaistnienia takiej konieczności.
2. Stosownie do zapisów art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian w umowie w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności jeśli wystąpi co najmniej
jedna z niżej wymienionych okoliczności:
1) Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia w sposób zgodny
z umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze
stron rażącą stratą.
2) Nastąpi wywierająca bezpośredni wpływ na wykonywanie umowy zmiana
obowiązującego prawa.
3) Nastąpi zmiana danych wykonawcy bez zmian samego wykonawcy (np. zmiana
siedziby, adresu, nazwy).
4) Wystąpi konieczność zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności
na rzecz Wykonawcy.
5) W razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy,
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o charakterze działania siły wyższej, które uniemożliwiłyby wykonanie zobowiązań czy
też dokonanie rozliczeń na warunkach określonych w umowie – strony zobowiązują się do
wspólnego określenia nowych warunków realizacji przedmiotu umowy czy też warunków
rozliczeń.
3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o usługach turystycznych,
ustawy o ochronie danych osobowych.
§ 10
Sprawy sporne mogące wyniknąć na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez
Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego.
§ 11
Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu
dla każdej ze stron.

Zamawiający

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)

Wykonawca

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)
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