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Załącznik nr 6 do SIWZ 

 

Wzór umowy 
 
 

Umowa nr ……………………. 
 
Zawarta w dniu …………………r., w Zochcinku pomiędzy: 

Powiatem Opatowskim / Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku, 
 ul. H. Sienkiewicza 17,  
27-500 Opatów, 
 NIP: 863-168-47-10, 
 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, w imieniu którego działają: 
 
 
 Jarosława Basaka - p.o dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku  
działającego na podstawie Uchwały nr 106.104.2017 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 8 grudnia 2017 r., 
 

a 

……………………….. adres ………………………………………………, Zwanym dalej „Wykonawcą” 

 
 

§1 
Przedmiot zamówienia: 

 
1. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
 
„Organizację i przeprowadzenie jednego 5-dniowego wyjazdu integracyjnego (5 pełnych dni pobytu), dla 100 
uczestników projektu plus 10 opiekunów w ramach projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez 
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie RPSW.09.02.01 Rozwój 
wysokiej jakości usług społecznych” 
 

2.  Wyjazd i edukacyjno - historyczny mający na celu przybliżenie bogactwa historycznego, etnograficznego                   
i architektonicznego regionu Warmii i Mazur poprzez zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc  
i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz                      
z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, 
kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie 
mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, Jedwabne, Grunwald – w drodze powrotnej.  
 
2. Czas trwania wyjazdu integracyjnego:  
- 5 pełnych dni pobytowych, w terminie ……………………………………………………………. 2019 r. 
 
 
 

§2 
I. Minimalny zakres przedmiotowy 

 

1. Transport uczestników z podziałem na dwie grupy, dwoma autokarami z klimatyzacją  z wyznaczonego 
miejsca w Opatowie, do miejsca zakwaterowania i z miejsca odbycia pobytu, po jego zakończeniu, do 
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Opatowa, oraz do wszystkich miejsc i miejscowości przewidzianych w programie zaoferowanym przez 
organizatora wyjazdu.   
Czas dojazdu i powrotu, nie wlicza się do okresu pobytu na wyjeździe integracyjnym i winien być 
wykonany z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  
Wykonawca (organizator) zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego przeglądu o sprawności 
technicznej pojazdu w dniu wyjazdu oraz powrotu. 
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

2. Zorganizowane zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości. Program wyjazdu musi zawierać co najmniej 
zwiedzanie: zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - 
miejsce domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, 
bunkry niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, 
Jedwabne, Grunwald – w drodze powrotnej.  

3.  Zapewnienie koordynatora wyjazdu, którego zadaniem będzie: 

1) zorganizowanie przebiegu wyjazdu zgodnie z harmonogramem i złożoną ofertą w sposób płynny i 
gwarantujący zrealizowanie przedmiotu zamówienia,  

2) przyjmowanie zgłoszeń, uchybień od uczestników wyjazdu oraz właściwa reakcja na te zgłoszenia, 
3) wskazywanie lokalnych atrakcji oraz przekazywanie podstawowych informacji dotyczących 

odwiedzanych miejsc i miejscowości. 
4) organizowanie czasu wolnego na czas trwania całego wyjazdu. 

4. Zakwaterowanie na czas całego wyjazdu w jednej miejscowości, w jednym budynku przystosowanym do 
osób niepełnosprawnych, obok siebie, w pokojach 2, 3 i 4 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym (w.c., 
prysznic lub wanna, umywalka), telewizorem i czajnikiem elektrycznym.  
W wyjazdach będą uczestniczyć osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.  
 Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników w domkach oraz w budynku położonym na 
wzgórzu, w miejscu do którego dojazd jest bardzo stromy, uczestnicy turnusu to też osoby z dysfunkcją 
narządu ruchu.  
 

5. Całodzienne wyżywienie dla uczestników pobytu tj. : 
1) każdego dnia śniadanie, dwudaniowy obiad,  podwieczorek, kolacja w stołówce położonej na terenie 

zakwaterowania (z dostosowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń, np. cukrzyca) 
2) dwudaniowy obiad dostosowany do miejsca pobytu danego dnia wyjazdu – wycieczki, 
3) śniadanie lub obiad pierwszego dnia pobytu oraz obiadokolacja ostatniego dnia pobytu, 
4) prowiant dla wszystkich uczestników w drodze powrotnej. 

 
6. Program, który musi obejmować zwiedzanie historycznych miejsc i miejscowości z udziałem miejscowych 

przewodników, co najmniej:  
zamek krzyżacki w Nidzicy wraz z mieszczącym się w nim Muzeum Ziemi Nidzickiej, Mamerki - miejsce 
domniemanej komnaty bursztynowej, kwatera dowódcy Wermachtu, Wilczy Szaniec, Gierłoż, bunkry 
niemieckie z okresu II wojny światowej, stuletnie mosty w Stańczykach, Sanktuarium w Św. Lipce, 
Jedwabne,  Grunwald - w drodze powrotnej.  
Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają organizatora. 

 
7. Zabezpieczy ubezpieczenie grupowym NW wszystkim uczestnikom wyjazdu, dostosowane do specyfiki 

zaproponowanego przez Organizatora sposobu i miejsca realizacji zamówienia. Koszty ubezpieczenia ponosi 
Wykonawca. 

 
8. Pokrycie kosztów opłaty klimatycznej. 
 
 

§3 
Pozostałe zobowiązania i postanowienia 
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1. Wykonawca (organizator) sporządzi program - harmonogram realizacji zamówienia z wykazaniem: 
a. miejsca zakwaterowania, 
b. szczegółowego rozszerzonego wykazu dziennego z podaniem nazw zwiedzanych miejsc i 

miejscowości,  
c.   z  wykazaniem tras  i miejsc zwiedzania w postaci czytelnego załącznika graficznego. 

 
Program powinien być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość usług.  
 

Program - harmonogram  należy załączyć do oferty. 
 
2. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji (w tym fotograficznej) z przebiegu 

wyjazdu – szczegółowy dziennik zawierający program wycieczki wraz z podpisami uczestników i 
przewodnika. Oryginały ww. dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie na pisemne wezwanie Zamawiającego wszelkich informacji 
i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o każdym przypadku 
przerwania wyjazdu przez jego uczestnika. 

5. Zamawiający zastrzega sobie, iż uczestnicy projektu nie mogą ponosić żadnych kosztów wynikających z 
przebiegu i organizacji wyjazdu, oraz zajęć przewidzianych w programie wyjazdu. 

6. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników i ich opiekunów może się zmniejszyć do 30% w  
ogólnej liczbie uczestników. Wykonawca nie może przez to rościć pretensji do zmian ilościowych, a 
przez to do końcowej wartości zamówienia. 

7. W przypadku rezygnacji uczestnika/ uczestników wyjazdu i ich opiekunów z przyczyn losowych w 
trakcie realizacji zamówienia, Organizator dokona zwrotu kosztów uczestnictwa tej osoby/osób 
proporcjonalnie do liczby niewykorzystanych dni.  

8. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie miejsca 
zakwaterowania ujętego w dokumentach oferty celem określenia zgodności opisu z przedłożoną przez 
Wykonawcę ofertą. Niezgodność może skutkować nie podpisaniem umowy o organizację wyjazdu. 

9. Wykonawca (organizator) zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia w dobrej wierze, przy 
zachowaniu najwyższej zawodowej staranności, z uwzględnieniem standardów zwyczajowo przyjętych 
przy realizacji tego typu zamówieniach. 

10. Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca (organizator). 
 
 

§ 4 
Podwykonawcy (Podwykonawstwo) 

 
1. Zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawca powierza do wykonania przez podwykonawców, w rozumieniu art. 

36a ust.1 ustawy, następujący zakres zamówienia:  
 
1) ……………………………….. 
2) ……………………………….. 
3) ……………………………….. 

 
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.  

2. Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec 
Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania 
podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego 
własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia każdego z pracowników Wykonawcy 
lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają 
postanowienia wzoru umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 
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3. Strony ustalają następujące zasady wyrażania odmowy lub zgody przez Zamawiającego na zawarcie przez 
Wykonawcę umów na usługi o podwykonawstwo : 

1) nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania usług któregokolwiek podwykonawcy, 
Wykonawca, przedłoży Zamawiającemu projekt umowy, a także projektu jej zmiany, wraz z częścią 
dokumentacji dotyczącą wykonania usług określonych w umowie podwykonawczej, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy; 

2) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na usługi przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia; 

4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o 
podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy usługi; 

5) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie przedstawionej mu przez Wykonawcę umowy na usługi  
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w szczególności  w następujących przypadkach, gdy: 
a) umowa podwykonawcza nie określa Stron, pomiędzy którymi jest zawierana, 
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazały wartości umowy z tytułu wykonywania usług; 
c) w części w jakiej wynagrodzenie za wykonanie usług, które Wykonawca powierza podwykonawcy 
przekracza wartość wynagrodzenia tych samych usług w ofercie przetargowej Wykonawcy; 
d) umowa podwykonawcza określa wymagalność i termin zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy odmienny niż przedmiotowa umowa;  
g) postanowienia umowy podwykonawczej uzależniają zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia 
należnego podwykonawcy, od otrzymania przez Wykonawcę zapłaty od Zamawiającego za wykonany 
zakres usług;  
h) postanowienia umowy podwykonawczej uniemożliwiają rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą według zasad określonych w niniejszej umowie;  
i) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niż określony w umowie z Zamawiającym termin realizacji 
zamówienia; 
j) zlecenie części usług podwykonawcy zmieni zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

 
Powyższy katalog przesłanek nie wyłącza możliwości nie wyrażenia zgody na umowę podwykonawczą z innych 
uzasadnionych powodów; 
 
6) akceptacja, odmowa akceptacji, zastrzeżenia, sprzeciw Zamawiającego do projektu umowy lub umowy 

podwykonawczej na usługi nastąpi w formie pisemnej w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia 
Zamawiającemu umowy podwykonawczej.   

7) w przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy podwykonawczej, 
Wykonawca nie może polecić podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystąpienia do realizacji 
usługi; 

 
§5 

Wynagrodzenie. 
 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków 
Zamówienia (SIWZ) oraz ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie rozliczane od rzeczywistej ilości osób 
uczestniczących w przedmiotowych wyjazdach integracyjnych, na ogólną wartość :  
 
 
…………………. zł brutto (słownie:  ………………………………………………..)  

 
przy wartość za jeden osobodzień w wysokości -  ………………… zł brutto, stanowiącej podstawę do 
rozliczenia należnego wynagrodzenia. 
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2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera podatek VAT w należnej wysokości, a także wszystkie 
koszty składające się na wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z warunkami 
zawartymi w umowie i SIWZ.  

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą 
do żądania zmiany wynagrodzenia.  

4. Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć fakturę wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową 
umową, oraz oświadczenia podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcom, których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym, które będą potwierdzać brak 
zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń podwykonawców 
wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury. 

5. Termin realizacji faktury – do 30 dni licząc od daty jej wpływu do Zamawiającego. 
6. Należność Wykonawcy wynikająca ze złożonej faktury, będzie przekazywana na konto wskazane przez 

Wykonawcę na fakturze. 
7. Strony ustalają, że zapłata następuje z chwilą obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
8. Zamawiający wstrzyma płatności faktur w przypadku nie wywiązywania się Wykonawcy z któregokolwiek z 

zobowiązań wynikających z umowy. W takim przypadku nie przysługują Wykonawcy odsetki z tytułu 
opóźnienia w zapłacie.  

9. Wykonawca nie może dokonać przelewu należnych mu z niniejszej umowy wierzytelności na rzecz osób 
trzecich bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego w formie pisemnej.  

10. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zmiany przepisów 
podatkowych mających bezpośredni wpływ na ceny, w szczególności wysokości podatku VAT, Umowa 
zostanie zmieniona, z zachowaniem formy pisemnej. W razie zmiany waluty obowiązującej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przeliczone zgodnie z oficjalnie 
obowiązującym kursem wymiany. W przypadku zmiany wysokości podatku VAT, wynagrodzenie brutto 
zostanie zmienione odpowiednio do zmian wysokości podatku VAT i będzie obowiązywać z dniem wejścia 
w życie zmienionych stawek VAT.  

§7 
Kary umowne. 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku: 
 
a) odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialności Wykonawca – w wysokości 20 % wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, 
pomnożonego przez liczbę uczestników. 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, 
pomnożonego przez liczbę uczestników, za każdy dzień zwłoki; 

c) nie wywiązania się z warunków realizacji, o których mowa w niniejszej umowie –  
w wysokości 10% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, pomnożonego przez liczbę uczestników. 

d) rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub rażącego nienależytego 
wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1, 
pomnożonego przez liczbę uczestników. 

e) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto 
pomnożonego przez liczbę uczestników, za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu. 

 
2. Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w pkt. 1 nie wyklucza uprawnień Zamawiającego do 

dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 
3. Ewentualną karę umowną Zamawiający potrąci z faktury. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu i jakości wykonania umowy. W razie 

zastrzeżeń Zamawiającego w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uwzględnić zalecenia 
Zamawiającego i dokonać zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy – pod rygorem rozwiązania 
umowy w trybie natychmiastowym i zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia o którym 
mowa w §6 ust. 1 pomnożonego przez liczbę uczestników. 

 
5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 
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a) rozwiązania umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia, o którym mowa w §6 ust. 1 
pomnożonego przez liczbę uczestników. 

§ 8 
Siła wyższa 

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań 
wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły 
wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest 
powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu i ustaniu. 

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią. 
 

§ 9 
Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie 
należne z tytułu wykonania części umowy potwierdzonej na piśmie. 

 2. Zamawiający może odstąpić od umowy z powodu opóźnia się wykonawcy z rozpoczęciem realizacji 
przedmiotu umowy lub niedotrzymania terminu wykonania przedmiotowej umowy na podstawie art. 635 
Kodeksu Cywilnego. 

 
§10 

Postanowienia końcowe 
1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 
3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu 

realizacji Umowy na osoby trzecie.  
5. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji. 
6. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania 

umowy, podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli 
rokowania, o których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni 
od wezwania w formie pisemnej do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd 
właściwy dla Zamawiającego. 

8. Umowę sporządzono w trzech jednakowo brzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, jeden dla 
Wykonawcy. 

 
9. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część, do których zalicza się:   

1) Formularz ofertowy.  
2) Harmonogram realizacji zamówienia. 
3) Wykaz osób realizujących zamówienie. 
 

    Zamawiający       Wykonawca 
 
      


