Istotne postanowienia umowy
zawarta w dniu ……………….. w Siechnicach pomiędzy:
Gminą Siechnice - Szkołą Podstawową nr 2 w Siechnicach z siedzibą przy ul. Księżnej Anny
z Przemyślidów 6, 55-011 Siechnice, NIP 896-156-73-44 , REGON 367993821, reprezentowaną przez
Cezara Szeligiewicza – Dyrektora Szkoły, zwaną dalej Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………..zwanym dalej wykonawcą
Podstawą zawarcia niniejszej Umowy jest wybór oferty najkorzystniejszej w wyniku zapytania
ofertowego przeprowadzonego zgodnie z Regulaminem Urzędu Miejskiego w Siechnicach, na
podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadania polegającego na zorganizowaniu trzydniowej
wycieczki edukacyjnej ”Na agaty” jako części projektu pn. „Równi przyszłość – zapewnienie
równego dostępu do wysokiej jakości edukacji uczniów z terenu Gminy Siechnice" realizowanego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
2. Szczegółowy zakres zadania regulują załączniki do umowy, które stanowią integralną jej część:
1) Załącznik nr 1 – Zapytanie ofertowe z dnia ……….
2) Załącznik nr 2 – Oferta Wykonawcy.
§2
ZASADY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY
Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do świadczenia usług
turystycznych i spełnia warunki niezbędne do należytego wykonania zadania oraz dysponuje
osobą/osobami o odpowiednich uprawnieniach.
§3
TERMINY REALIZACJI
Strony ustalają następujący terminy realizacji przedmiotu umowy: 24-26 września 2018 r.
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§4
WYNAGRODZENIE
Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości:
………………………………zł netto, tj. ……………………………………………..zł brutto (słownie:
…………………………………………złotych 00/100).
Wynagrodzenie będzie niezmienne przez cały czas realizacji przedmiotu umowy i Wykonawca nie
może żądać podwyższenia wynagrodzenia.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 na podstawie faktury
oraz pisemnego potwierdzenia realizacji zadania, podpisanego przez osobę do tego upoważnioną
przez Zamawiającego. Zamawiający, w pisemnym potwierdzeniu wykonania umowy, stwierdza
zgodność wykonanego zadania z umową, a także ewentualne okoliczności wskazujące na
niezgodność wykonanego zadania z umową i jej załącznikami. Treść pisemnego potwierdzenia
wykonania umowy stanowi ewentualną podstawę do nałożenia kar umownych, o których mowa
w § 5.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 14 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej
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faktury do Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
5. Dane do faktury:
Nabywca: Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice, NIP: 912-10-05-691
Odbiorca: Szkoła Podstawowa nr 2 w Siechnicach, ul. Księżnej Anny z Przemyślidów 6, 55-011
Siechnice
§5
KARY UMOWNE
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Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia umownego
brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które
odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego
brutto za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, przy czym za nienależyte
wykonanie umowy uznaje się wykonanie umowy w sposób sprzeczny z załącznikami nr 1 i 2 do
umowy.
Naliczenie zastrzeżonych umową kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych do pełnej wysokości szkody poniesionej przez
Zamawiającego w związku ze zdarzeniem, które było podstawą naliczenia danej kary.
Zamawiający zastrzega sobie prawo stosowania instytucji potrącenia z wynagrodzenia
Wykonawcy wszelkich należności z tytułu kar umownych i innych odszkodowań.
§6
NADZÓR NAD PRACAMI
Przedstawicielem Wykonawcy…………………, tel. ……………… e-mail: …………………………...
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcą w imieniu Zamawiającego są: Cezar
Szeligiewicz, Artur Kaliszczak tel. (71) 390 20 36 oraz Małgorzata Ciecierska, e-mail:
mkarpa@umsiechnice.pl, tel. (71)786 09 49.

§7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 3 dni od dnia powzięcia wiadomości, że
wykonawca wykonuje zadanie nienależycie.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany 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 z tytułu wykonania części Umowy.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
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Ewentualne spory wynikłe z niniejszej Umowy rozstrzygane będą przez miejscowo właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego z tym, że Strony dopuszczają możliwość poddania sporów
powstałych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, co
wymaga pisemnej zgody obu Stron.
Zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Wykonawca może przenieść prawa wynikające z Umowy, w szczególności wierzytelność
o zapłatę wynagrodzenia, na osobę trzecią wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody
Zamawiającego.
Celem prawidłowej realizacji umowy, Zamawiający przekaże Wykonawcy zbiór niezbędnych
danych osobowych właścicieli nieruchomości, na których będzie realizowana umowa. Przekazanie
danych osobowych nastąpi na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych,
do której zawarcia strony się zobowiązują.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie, będą miały zastosowanie przepisy ustawy
Kodeksu Cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa w tym:
1) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
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turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2361 z późn. zm.);.
Umowę sporządzono w trzech (3) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze
otrzymuje Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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