UMOWA NR …… /21/
(wzór)
zawarta w dniu …………. r. w Kruszynie pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie,
Kruszyn, ul. Kasztanowa 1 B,
59-700 Bolesławiec,
NIP: 612-13-86-214,
reprezentowanym przez:
………………………………………………………….. - Dyrektora GOKiS
przy kontrasygnacie ……………………………………. - Głównej Księgowej
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM”
a:
Firmą…………………………………………………………………………..........prowadzącą
działalność gospodarczą
pn.:………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………….....
wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej nr ………... prowadzonej przez
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
….………………………..……
reprezentowaną przez:
1. ………………………………………
2. ………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”
W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie zaproszenie
do składania ofert ogłoszonego w dniu ……………… r. została zawarta umowa o następującej
treści:
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§ 1
Przedmiotem umowy jest organizacja kolonii letnich dla dzieci z gminy Bolesławiec
w 2021 roku w miejscowości ………………………………. położonej nad Morzem
Bałtyckim w woj. zachodniopomorskim,
w ośrodku……………………………………………………………………………………..,
w następujących terminach:
- I turnus - 26.06.2021 r. – 05.07.2021 r.,
- II turnus - 05.07.2021 r. – 14.07.2021 r.,
- III turnus - 14.07.2021 r. – 23.07.2021 r.
Rozpoczęcie następnego turnusu musi przypadać w tym samym dniu, co zakończenie
turnusu poprzedniego.
§ 2

1. Umowa zostanie wykonana zgodnie z Przedmiotem Zamówienia zawartym
w zaproszeniu do składania ofert.

§ 3
1.Strony ustalają sposób rozpoczęcia i zakończenia usługi:
1) I turnus: od dnia 26.06.2021 r. (pierwsze świadczenie – ciepła kolacja)
do dnia 05.07.2021 r. (ostatnie świadczenie – obiad + paczka wyjazdowa)
2) II turnus: od dnia 05.07.2021 r. (pierwsze świadczenie – ciepła kolacja)
do dnia 14.07.2021 r. (ostatnie świadczenie-śniadanie + paczka wyjazdowa).
2) II turnus: od dnia 14.07.2021 r. (pierwsze świadczenie – ciepła kolacja)
do dnia 23.07.2021 r. (ostatnie świadczenie-śniadanie + paczka wyjazdowa).

§ 4
Strony umowy ustalają:
1. Całkowity koszt organizacji kolonii ustalony wg wzoru określonego w zaproszeniu do
składania ofert.
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dla 144 uczestników kolonii (dzieci) wynosi …………………….brutto
i stanowi podstawę do rozliczeń wynikających z zapisów § 10 umowy (KARY)
(słownie zł:………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………..).
2. Całkowity koszt pobytu 1 uczestnika (dziecka) na turnusie ustala się na kwotę …………..
zł brutto,
(słownie zł:………………………………………………………………...............................).
3. Całkowity koszt 1 osobodnia wynosi………….. zł brutto
(słownie zł: ……….………………………………………………………………………….).
w tym „wsad do kotła” w kwocie min 25,00 zł brutto, (słownie zł: dwadzieścia pięć
00/100).
4. Wynagrodzenie ostateczne Przedmiotu Zamówienia będzie ustalone wynikowo
i stanowić będzie iloczyn ilości uczestników kolonii (dzieci) i kosztu pobytu jednego
uczestnika na turnusie.
5. Zmiany ilości (+6 /-6) uczestników będą potwierdzone aneksem do umowy. Aneks może
być zawarty najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem I turnusu.

§5
1. Strony ustalają następujący sposób płatności:
1) należność w kwocie .……………………………. zł brutto,
(słownie zł: …………...............................................................................................................)
(tj. koszt stanowiący iloczyn ilości uczestników I turnusu kolonii i kosztu pobytu jednego
uczestnika na turnusie) zapłacona będzie z rachunku Zamawiającego po zakończeniu I
turnusu, w terminie 7 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury,
2) należność w kwocie .……………………………. zł brutto,
(słownie zł: …………...............................................................................................................)
(koszt stanowiący iloczyn ilości uczestników II turnusu kolonii i kosztu pobytu jednego
uczestnika na turnusie) zapłacona będzie z rachunku Zamawiającego po zakończeniu II
turnusu, w terminie 7 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
3) należność w kwocie .……………………………. zł brutto,
(słownie zł: …………...............................................................................................................)
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(koszt stanowiący iloczyn ilości uczestników III turnusu kolonii i kosztu pobytu jednego
uczestnika na turnusie) zapłacona będzie z rachunku Zamawiającego po zakończeniu III
turnusu, w terminie 7 dni od dostarczenia poprawnie wystawionej faktury.
2. Wynagrodzenie zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania.
3. Cena ofertowa brutto ustalona została przy zastosowaniu obowiązującej na dzień składania
oferty, stawki podatku VAT dla usług objętych jej zakresem. W przypadku zmiany
obowiązujących przepisów dotyczących wysokości podatku VAT, cena ofertowa brutto ulegnie
odpowiedniej zmianie.
4. Cena zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Cena nie
zawiera kosztów związanych z wynagrodzeniem kadry wychowawczej (pedagogicznej) oraz
kosztów transportu, gdyż nie są one objęte przedmiotem umowy. Koszt zaproponowanej
dodatkowej atrakcji jest uwzględniony w cenie.

§ 6
Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpłatnego (w ramach ustalonego w § 4 ust.1
wynagrodzenia) zakwaterowania i wyżywienia kadry pedagogicznej (wychowawczej)
w ilości: 15 osób (czterech wychowawców i kierownika na każdym z trzech turnusów po 5
osób).
§ 7
1. Rachunek Wykonawcy: nazwa banku………………………………………………………
nr rachunku ……………………………………………………………………………………..
2. Za datę dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury VAT na: Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu w Bolesławcu z/s w Kruszynie, Kruszyn, ul. Kasztanowa 1B, 59-700 Bolesławiec, NIP
Zamawiającego: 612-13-86-214 i REGON Zamawiającego: 001021978.
4. Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT i posiada NIP o numerze:
……………………………………….……
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§ 8
Zamawiającemu przysługuje prawo stałej kontroli świadczonych przez Wykonawcę usług
objętych zawartą umową.
§ 9
1.Wykonawca odpowiada za należytą organizację kolonii, a w szczególności za:
1)

przygotowanie

obiektów

kolonijnych

zgodnie

z

aktualnymi

obostrzeniami

epidemiologicznymi,
2) odpowiednie wyżywienie uczestników kolonii, zgodnie z obowiązującymi normami
żywienia oraz zachowanie odległości podczas posiłków na stołówce zgodnie z obowiązującymi
obostrzeniami epidemiologicznymi,
3) zapewnienie odpowiedniej, dziennej stawki żywieniowej, w tym tzw. „wsad do
kotła” nie niższy niż 25,00 zł (brutto),
4) utrzymanie należytego stanu sanitarnego obiektów i pomieszczeń, z których korzystają
uczestnicy kolonii,
5) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom kolonii.

§ 10
1.W razie niewykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20%
wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu
okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,
2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 20%
wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1, w razie odstąpienia przez Wykonawcę od
umowy z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.
2. W razie nienależytego wykonania umowy:
1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 %
wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca nie dostarczy na czas
(określony w przedmiocie zamówienia) kopii umów z lekarzem, pielęgniarką i ratownikiem.
2) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%
wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1, gdy Wykonawca nie dostarczy dokumentów
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poświadczających ubezpieczenie dzieci oraz kadry kolonijnej (czas określony w przedmiocie
zamówienia).
3) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5%
wartości umowy netto określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia
następnego po upływie wymaganego terminu na dostarczenie dokumentów, o których mowa
w ppkt 1.
3 . Niezależnie od powyższego jeżeli dokumenty te nie zostaną przekazane Zamawiającemu
w terminie najpóźniej na dwa dni przed rozpoczęciem turnusu I zostanie to potraktowane jako
przesłanka do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy.
5) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2%
wartości umowy określonej w § 4 ust. 1 za każdy niezrealizowany punktowany (oceniany)
element określony w Rozdziale XI, a wskazany przez Wykonawcę w Formularzu Oferty
(deklarowany jako „spełniony”).
4. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków określonych w
umowie strony ponosić będą według zasad przewidzianych w Kodeksie Cywilnym przy
uwzględnieniu obowiązku zachowania szczególnej staranności pod względem ogólnego
bezpieczeństwa uczestników kolonii. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia
odszkodowania

przenoszącego

wysokość

kar

umownych

na

zasadach

ogólnych,

przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
§ 11
1. Wszelkie zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności.
2. Zamawiający, przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonał wyboru Wykonawcy. Zakres
przewidzianych zmian obejmuje:
1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy,
zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp.;
2) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
nie pozostających w sprzeczności z treścią oferty na podstawie, której dokonano
wyboru Wykonawcy.
3) zmian wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT.
3.

Każda zmiana niniejszej Umowy wymagać będzie pisemnego uzasadnienia.
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§ 12
1. Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Księga Trzecia Kodeksu

Cywilnego oraz treści zaproszenia do składania ofert, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia od Umowy w następujących sytuacjach:
1)

W razie wystąpienia istotnych zmian okoliczności powodującej, że wykonanie
Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
w chwili zawarcia Umowy. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu
wykonania części Umowy.

2)

Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu niniejszej Umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz gdy Wykonawca przerwał realizację przedmiotu
niniejszej Umowy i nie kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego
złożonego na piśmie.

3)

Wykonawca znajdzie się w stanie zagrażającym niewypłacalnością lub przechodzi
w stan likwidacji w celach innych niż przekształcenia przedsiębiorstwa lub
połączenia się z innym przedsiębiorstwem.

4)

Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy lub gdy zostanie wszczęte
postępowanie egzekucyjne w stopniu uniemożliwiającym realizację przedmiotu
Umowy.

2. Warunkiem odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy w przypadkach opisanych

w ust. 1 pkt 2 Umowy jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do wykonywania swoich
obowiązków.
3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli:
1)

Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty prawidłowo wystawionej
faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 m-ca od upływu terminu
za zapłatę faktury, określonego w Umowie;

2)

Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań
umownych wobec Wykonawcy.

4. Odstąpienie od Umowy wraz z uzasadnieniem powinno nastąpić w formie pisemnej pod

rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy Wykonawcy i Zamawiającego obciążają następujące

obowiązki szczegółowe:
1)

W terminie 7 dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych usług
wg stanu na dzień odstąpienia.

2)

Odstąpienie od umowy z przyczyn , za które Wykonawca nie odpowiada, nakłada
na Zamawiającego dokonania odbioru zrealizowanych usług w toku na dzień
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odstąpienia. Zamawiający ureguluje wynagrodzenie za wykonane części umowy.

§ 13
1. Wszelkie sprawy sporne wynikające z Umowy lub z nią związane zostaną rozstrzygnięte
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie
przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.

§ 14

1. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej
ze Stron.
2. Integralną częścią niniejszej umowy są:
1) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy Wykonawcy.
2) Zaproszenie do składania ofert zawierające Przedmiot Zamówienia.

WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY
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