„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 – 2011”
Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

UMOWA NR …. / 2011
zawarta dniu ……….. 2011 roku w Radziejowie pomi dzy:
Starostwem Powiatowym w Radziejowie z siedzib przy ul. Ko ciuszki 17 88-200 Radziejów,
reprezentowanym przez:
Starost – ………………..
Wicestarost – ………………..
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – ……………………
zwanym dalej „Zamawiaj cym”,
a
…………………………………………………………………….NIP – ……………………,
reprezentowanym przez
Pana – ……………………… - zwanym dalej „Wykonawc ”
W wyniku dokonania przez Zamawiaj cego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówie publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z pó n. zm. ). zostaje zawarta
umowa o nast puj cej tre ci:
§ 1. 1. Przedmiotem umowy jest – zorganizowanie wycieczek szkolnych dla 8 szkół
z terenu Powiatu Radziejowskiego.
2. Przedmiot umowy nale y wykona zgodnie z opisem zawartym w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, oraz propozycj wycieczek i obowi zuj cymi przepisami.
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, szczegółowy harmonogram wycieczek
oraz oferta Wykonawcy stanowi zał cznik do niniejszej umowy.
4. Szczegółowy harmonogram zostanie uzgodniony z Wykonawc w terminie 14 dni
po podpisaniu umowy.
5. Zamówienie współfinansowane z projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 - 2011 z Programu Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2010-2011, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. – Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dost pie do edukacji oraz zmniejszanie ró nic w jako ci usług
edukacyjnych.
§ 2 1. Wykonawca zobowi zuje si zorganizowa dla Zamawiaj cego wycieczki
szkolne:
1) Wycieczki dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie – 20 wycieczek
2) Wycieczka dla Szkoły Podstawowej w Płowcach
3) Wycieczka dla Publicznego Gimnazjum w Skibinie
4) Wycieczki dla Publicznego Gimnazjum w Osi cinach – 5 wycieczek
5) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Osi cinach – 6 wycieczek

6) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Ko cielnej Wsi – 3 wycieczki
7) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej – 5 wycieczek
8) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Pocierzynie – 4 wycieczki

§ 3

2. Wykonawca zapewnia uczestnikom wycieczki ni ej wymienione wiadczenia:
1) transport nowym komfortowym ( klimatyzowanym ) autokarem,
2) realizacj programu zawartego w zał czniku nr 2 do umowy
3) bilety wst pu do zwiedzanych miejsc okre lonych programem wycieczek,
opłaty drogowe, parkingowe, wjazdowe,
4) koszty rezerwacji grupowych,
5) zapewnienie opieki pilota i przewodnika
6) zapewnienie wy ywienia uczestników
7) Zapewnienie zakwaterowania uczestników w przypadku wycieczki
dwudniowej i trzydniowej.

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi:
1) Wycieczki dla Zespołu Szkół i Placówek w Radziejowie – …….. zł
( słownie: ………………………………………………)
2) Wycieczka dla Szkoły Podstawowej w Płowcach - …….. zł
( słownie: ………………………………………………)
3) Wycieczka dla Publicznego Gimnazjum w Skibinie - ……….. zł
( słownie: ………………………………………………)
4) Wycieczki dla Publicznego Gimnazjum w Osi cinach – ……….. zł
( słownie: ………………………………………………)
5) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Osi cinach – …………. zł
( słownie: ………………………………………………)
6) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Ko cielnej Wsi – ……… zł
( słownie: ………………………………………………)
7) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Woli Skarbkowej – ……… zł
( słownie: ………………………………………………)
8) Wycieczki dla Szkoły Podstawowej w Pocierzynie – ……….. zł
( słownie: ………………………………………………)
Ł czne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy wynosi …….. zł
brutto
( słownie: ………………………………………………………….. )
2. Do podanych w pkt. 1 cen nale y doliczy podatek VAT według obowi zuj cych stawek.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje
wykonanie cało ci przedmiotu umowy.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialno
Wykonawcy za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów zwi zanych z wykonaniem
przedmiotu zamówienia.
5. Wynagrodzenie za poszczególne wycieczki płatne b dzie przelewami, na wskazany przez
Wykonawc rachunek bankowy nr ……………………………….. w ci gu 30 dni od daty
dostarczenia Zamawiaj cemu prawidłowo wystawionych faktur.
6. Wykonawca przedstawi Zamawiaj cemu faktury za realizacj poszczególnych wycieczek
w terminie do 30 dni od dnia realizacji ka dej wycieczki.
7. Ze wzgl du na otrzymywanie przez Zleceniodawc dofinansowania Projektu transzami,
strony ustalaj e wynagrodzenie o którym mowa w niniejszym paragrafie płatne b dzie
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cz ciowo w trakcie realizacji usług na podstawie faktur cz stkowych. Płatno ci za cz ci
zrealizowanych usług b d realizowane nie pó niej ni w ci gu 7 dni od otrzymania przez
Zamawiaj cego kolejnych transzy dofinansowania Projektu, za całkowite rozliczenie
wynagrodzenia Wykonawcy nast pi nie pó niej ni w ci gu 7 dni od otrzymania przez
Zamawiaj cego ostatniej transzy dofinansowania Projektu, pod warunkiem e wszystkie
usługi opisane w niniejszej umowie zostały wykonane.

§ 4
1. Wykonawca rozpocznie wykonanie przedmiotu umowy od dnia - ……….…………….
2.Wykonawca zako czy wykonanie przedmiotu umowy do dnia - ……………………….
3.Wykonawca na własny koszt zapewni ubezpieczenie uczestników wycieczek obejmuj ce
mi dzy innymi:
1/ ubezpieczenie od zdarze losowych, zniszczenia mienia spowodowanego
działaniem, zaniechaniem lub nienale yt staranno ci Wykonawcy,
2/ ubezpieczenie na wypadek mierci lub kalectwa spowodowanego działaniem,
zaniechaniem lub nienale yt staranno ci wykonawcy.
3/ ubezpieczenie uczestników wycieczki NNW
4. Wykonawca o wiadcza, e posiada zezwolenia na organizowanie wycieczek autokarowych
– zgodnie z obowi zuj cymi przepisami,
5. Wykonawca o wiadcza, e posiada wa n licencj do przewozu osób a autokar jest
dopuszczony do ruchu i odpowiada wymaganiom ustawy o transporcie drogowym
( aktualny przegl d, ubezpieczenie )
§ 5
1. Z upowa nienia Zamawiaj cego nadzór nad realizacj umowy sprawowała b dzie –
………………..……………
2. Wykonawc
w czasie realizacji przedmiotu umowy b dzie reprezentował
– …………………………………….
§6

1. Wykonawca zobowi zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale ytego wykonania
umowy.
2. Zabezpieczenie ustala si w wysoko ci 5 % wynagrodzenia umownego tj. …….……..
( słownie: ……………………………………………………..…………)
3. Strony postanawiaj , e zabezpieczenie słu y b dzie pokryciu roszcze
Zamawiaj cego z tytułu niewykonania lub nienale ytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawc .
4. Zamawiaj cy zwróci Wykonawcy zabezpieczenie nale ytego wykonania umowy
w terminach wskazanych w art. 151 ustawy Prawo zamówie publicznych.

§7
1. W razie niewykonania lub nienale ytego wykonania przez Wykonawc którejkolwiek
cz ci zamówienia okre lonej w § 2 pkt. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowi zany jest
do uiszczenia kary umownej w wysoko ci 20 % warto ci okre lonej odpowiednio do danej
cz ci zamówienia w § 3 pkt. 1. Kara umowna nie wyklucza mo liwo ci dochodzenia innych
roszcze przez prawnych uczestników wycieczki, do wysoko ci poniesionej szkody.
2. Je eli Wykonawca odst pi od umowy z przyczyn niezale nych od Zamawiaj cego, zapłaci
kar umown w wysoko ci 15 % warto ci nale nej pozostaj cej do realizacji cz ci
zamówienia.
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3. Je eli Zamawiaj cy odst pi od umowy z przyczyn niezale nych od Wykonawcy, zapłaci
kar umown w wysoko ci 15 % warto ci nale nej pozostaj cej do realizacji cz ci
zamówienia.
§8

§9

1. Zamawiaj cy nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody na mieniu i osobie
spowodowane podczas wycieczek zarówno w ród ich uczestników jak i osób trzecich.
2. Wykonawca zagwarantuje przez cały okres realizacji umowy maksimum
bezpiecze stwa przewo onych uczniów, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami
technicznymi i normami dotycz cymi transportu zbiorowego osób.
3. Wykonawca zapewnie oznakowanie rodków transportu zgodnie z obowi zuj cymi
przepisami oraz zapewni przez cały okres realizacji umowy pojazdy w bardzo dobrym
stanie technicznym w tym sprawny system ogrzewania wn trz.
Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewa no ci.

§ 10
W sprawach nieuregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy:
1/ Kodeksu cywilnego,
2/ Prawa zamówie publicznych.
3/ Prawa o ruchu drogowym
§ 11
Spory mog ce wynikn przy wykonaniu postanowie niniejszej umowy, b d rozstrzygane
przez s d wła ciwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiaj cego.
§ 12
Umow sporz dzono w trzech jednobrzmi cych egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
Zamawiaj cy, a jeden Wykonawca.
Zamawiaj cy

Wykonawca

Zał czniki:
1. oferta z dnia ………..
2. propozycja wycieczek
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