Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
WZÓR

Umowa
Nr ………………………. zawarta w dniu ……………………….
w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie zapytania ofertowego
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy - Prawo zamówień publicznych
( t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.)

pomiędzy:
Fundacją Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Wyjdź z Domu”, adres: 38-321
Moszczenica 78, NIP: 7382144396, KRS: 0000414363, REGON: 122537317 zwaną dalej
„Zamawiającym”, reprezentowaną przez:
Agnieszkę Pyzik – Prezesa zarządu
Stanisława Gurbę - Wiceprezesa
a
…………………………………………………………………………………………………………...,
NIP: .……………., REGON:….…………., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym
przez:
…………………………. - ………………………
o następującej treści:

1.

2.

3.

4.

§1
Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usługi w zakresie zakwaterowania i wyżywienia
w ramach trzech 6 dniowych „Wyjazdów szkoleniowo – terapeutycznych” dla uczestników i
kadry projektu „Wyjdź z domu – bądź aktywny” o nr RPMP.09.01.02-12-0140/16, realizowanego
w ramach działania 9.1. poddziałania 9.1.2. Aktywny Integracja Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.
Przedmiot umowy obejmuje świadczenie przez Wykonawcę na zlecenie Zamawiającego usługi
w zakresie zakwaterowania i wyżywienia w ramach trzech 6 dniowych „Wyjazdów szkoleniowo
– terapeutycznych” dla 33 osób w ośrodku wypoczynkowym
o
nazwie……….................................................., mieszczącym się w: ……………………….. .
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego określonymi w zapytaniu ofertowym, stanowiącemu załącznik do niniejszej
umowy.
Strony zgodnie ustalają, że usługi stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą świadczone
w sposób ciągły przez okres 6 dni i zostaną zrealizowane przez Wykonawcę w następujących
terminach:
I wyjazd – od 01.07.2017 do 19.08.2017 r.
II wyjazd – od 01.07.2018 do 26.08.2018.
III wyjazd – od 01.07.2019 do 25.08.2019 r.
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5.
6.

7.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych wyjazdów w
porozumieniu z Wykonawcą.
Zamawiający przekaże Wykonawcy pełną listę osób przewidzianych do wyżywienia i miejsc
noclegowych najpóźniej na 3 dni przed datą rozpoczęcia świadczenia usług stanowiących
przedmiot niniejszej umowy.
Podczas pobytu uczestników wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego w ośrodku wypoczynkowym
Zamawiającego reprezentuje osoba pełniąca funkcję kierownika wyjazdu. Kierownik wyjazdu
upoważniony jest do podejmowania w imieniu Zamawiającego bieżących decyzji w sprawach
dotyczących nadzoru, organizacji i kontroli w zakresie wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawcę.
§2
Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem/dysponuje prawem korzystania – potwierdzonym
oświadczeniem właściciela ośrodka wypoczynkowego, o którym mowa w § 1 ust. 2, który
posiada niezbędne zaplecze infrastrukturalne, wyposażenie i możliwości organizacyjne
do świadczenia usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych wraz z usługami
towarzyszącymi przygotowaniu, organizacji i obsłudze wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego.
Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia do wykonania przedmiotu umowy
zgodnie ze szczegółowymi warunkami realizacji zamówienia, a także, że uprawnienia takie
posiadają osoby działające w imieniu Wykonawcy, którymi będzie się posługiwał.
Wykonawca zobowiązany jest do nadzorowania osób, przy pomocy których wykonywać
będzie przedmiot umowy i odpowiada za ich działania.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zleconych usług przy zachowaniu zawodowej
staranności, w szczególności zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyjazdu możliwości
korzystania z usług ośrodka wypoczynkowego zgodnie z Zapytaniem Ofertowym oraz Ofertą
stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu Wykonawcy spowodowaną
działaniem lub zaniechaniem uczestników wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego. Dochodzenie
roszczeń powstałych w wyniku wyrządzenia wszelkich szkód przez uczestników wyjazdu będzie
kierowane bezpośrednio do nich z wyłączeniem Zamawiającego.
Zamawiający na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) przekaże Wykonawcy dane osobowe
(tj. w szczególności imię i nazwisko) uczestników wyjazdu, a Wykonawca zobowiązuje się
dysponować tymi danymi zgodnie z przepisami powołanej wyżej ustawy.
Wykonawca oświadcza, iż zachowa w tajemnicy dane osobowe i teleadresowe osób,
do których uzyska dostęp w związku z wykonywaniem zlecenia. W przypadku naruszenia
przez Wykonawcę przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wywołane naruszeniem tych przepisów
względem osób trzecich.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę. W tym celu Wykonawca umożliwi dokonanie kontroli realizacji niniejszej
umowy i udostępni wszelką związaną z tym dokumentację w okresie wynikającym
z odrębnych przepisów na żądanie uprawnionej instytucji.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania niniejszej umowy bez okresu wypowiedzenia
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ze skutkiem natychmiastowym w określonych niżej przypadkach:
a. W sytuacji działania Wykonawcy na szkodę Zamawiającego,
b. braku realizacji zamówienia publicznego,
c. w przypadku istotnych zastrzeżeń związanych z realizacją przez Wykonawcę na zlecenie
innego Zamawiającego wcześniej zawartej umowy obejmującej podobny zakres świadczeń,
jeżeli Wykonawca swoim zaniechaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia
wyrządził Zamawiającemu szkodę i jej nie naprawił.

1.

2.

3.

5.

1.

2.

3.

4.

§3
Cena jednostkowa za usługę wyżywienia i noclegu jednej osoby w okresie trzech lat realizacji
przedmiotu umowy (os/doba) wynosi ………... zł brutto (słownie: ……………….). Cena ta
obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem zlecenia przez Wykonawcę, zgodnie z
warunkami realizacji zamówienia stanowiącymi załącznik do niniejszej umowy.
Strony ustalają, że zobowiązania finansowe Zamawiającego nie mogą przekroczyć kwoty
wynikającej z przemnożenia ceny jednostkowej określonej zgodnie z ust. 1 przez faktyczną
liczbę dni uczestnictwa w wyjeździe osób korzystających z usług ośrodka wypoczynkowego
w ramach wyjazdu, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem po zrealizowaniu przedmiotu umowy w terminie
14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury (w formie papierowej) za realizację
przedmiotu umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazanym na fakturze.
W przypadku wystawienia faktury (faktury korygującej) niezgodnie z przepisami regulującymi
wystawianie faktur zostanie ona zwrócona i spowoduje opóźnienie jej zapłaty z winy
Wykonawcy.
§4
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w każdym czasie przed
rozpoczęciem świadczenia usług (ustalonego wspólnie terminu wyjazdu szkoleniowoterapeutycznego w danym roku). W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy nie
później niż na 7 dni przed rozpoczęciem świadczenia usług, Wykonawcy nie będą przysługiwać
żadne roszczenia z tego tytułu, a Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy
żadnej części wynagrodzenia umownego. wówczas Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o
zapłatę za zaplanowany ale nie zrealizowany wyjazd.
W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, jeżeli z winy
Wykonawcy dojdzie do nieprawidłowej realizacji zamówienia publicznego lub niekompletnego
wykonania zamówienia publicznego, w szczególności jeżeli nie zostaną zrealizowane przez
Wykonawcę świadczenia z zakresu określonego w szczegółowych warunkach realizacji
zamówienia stanowiących załącznik do niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, zgodnie z § 3
ust. 3.
Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia kary umownej w wysokości 5% maksymalnej
wartości brutto przedmiotu umowy, zgodnie z § 3 ust. 3, w przypadku odstąpienia od umowy
przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 1.
W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy
karę umowną w wysokości 5% maksymalnej wartości brutto przedmiotu umowy, zgodnie z § 3
ust. 3.
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6.

7.

8.

Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych w przypadku przekroczenia
przez Zamawiającego terminu płatności, o którym mowa w § 3 ust. 4 umowy, z zastrzeżeniem §
3 ust. 5.
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego
odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych, w sytuacji gdy
zastosowane kary umowne będą niższe od rzeczywiście poniesionej szkody.
Wykonawca wyraża zgodę, aby naliczone kary umowne Zamawiający potrącił z faktury, o której
mowa w § 3 ust. 4.

§5
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
2. Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadków, o
których mowa w ust. 3.
3. Dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, może nastąpić w szczególności gdy:
1)
Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w niniejszej umowie
oraz określił warunki takiej zmiany, o ile nie prowadzą one do zmiany charakteru
umowy,
2)
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
a.
konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b.
wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej
pierwotnie w umowie,
3)
zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż 209 000 euro, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia
określonej pierwotnie w umowie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany umowy polegającej na zmniejszeniu liczby dni
uczestnictwa w wyjeździe osób korzystających z usług ośrodka wypoczynkowego w sytuacji gdy
dana osoba lub osoby ze względu na wypadek, chorobę lub inne zdarzenie losowe o charakterze
nagłym i trudnym do przewidzenia, nie będzie mogła korzystać z usług ośrodka wypoczynkowego
w ramach wyjazdu szkoleniowo-terapeutycznego, o którym mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy.
§6
Ewentualne spory wynikłe ze stosowania niniejszej umowy strony zobowiązują się rozwiązać
w drodze wspólnych negocjacji, a w przypadku niemożności ustalenia kompromisu będą rozstrzygane
przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
§7
W pozostałych sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, a także postanowienia wynikające z warunków określonych w treści zapytania
ofertowego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa.
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§8
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
Zamawiający:

Wykonawca:
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