UMOWA
zawarta w dniu ………………...... w Rybczewicach Drugich pomiędzy:
Gmina Rybczewice / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybczewicach,
Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice Drugie, NIP: 712 292 64 46, REGON:
431020003 reprezentowany przez Kierownika Małgorzatę Banaszkiewicz, zwana dalej w
treści niniejszej umowy „Zamawiającym”,
a
…………………………………………………………………..
…………………………………………………………………..
NIP: …………..………………, REGON: …………………….
reprezentowanym przez ……………………………………….
zwanym w dalszej treści niniejszej umowy „Wykonawcą”.
§1
1. Przedmiotem umowy jest organizacja wyjazdów integracyjnych w 2021 r.dla członków
Klubu Seniora w Gminie Rybczewice, objętą projektem pn. „Klub Seniora w Gminie
Rybczewice”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie
11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.
2. Przedmiotem umowy jest organizacja dwóch wyjazdów integracyjnych wyjazdów
integracyjnych, zgodnie z poniższym zestawieniem:
1) Jednodniowa wycieczka do Kozłówki dla 25 uczestników + 2 opiekunów
(muzeum Zamoyskich w Kozłówce), w terminie sierpień 2021 r.;
2) Czterodniowa (4) wycieczka Gdańsk – Gdynia – Sopot – Malbork
(Gdańsk: Archikatedra Oliwska - koncert organowy, Park Oliwski, Bazylika
Mariacka, zwiedzanie Starego Miasta, Westerplatte; Gdynia: oceanarium,
przepływ statkiem na Hel (zwiedzanie Helu, plażowanie); Sopot: molo, opera
leśna; Malbork: Muzeum Zamkowe w Malborku) dla 25 uczestników + 2
opiekunów uczestników, w terminie wrzesień 2021 r.;
3. W ramach realizacji usługi Wykonawca zobowiązany jest zapewnić:
a) Środek transportu - dowóz zorganizowanej grupy z miejscowości Rybczewice
Drugie na miejsce wskazane w zleceniu i jej odwiezieniu. Wykonawca musi
zapewnić kierowcę z prawem jazdy właściwej kategorii, zapewnić
bezpieczeństwo i higieniczne (klimatyzacja, ogrzewanie) warunki przejazdu
pojazdem sprawnym technicznie i dopuszczonym do ruchu kołowego;
b) Pokrycie wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych;
c) Zapewnienie opieki licencjonowanego pilota na całej trasie wycieczki;
d) Pokrycie wszystkich opłat ujętych w programie biletów wstępu/wejść do
zwiedzanych obiektów;
e) Przygotowanie szczegółowego planu wycieczki, z uwzględnieniem czasu i
miejsca posiłków,
f) W przypadku wycieczki jednodniowej (1) zapewnienie obiadu, w przypadku
wycieczki czterodniowej (4) zapewnienie całodziennego wyżywienia,
g) Ubezpieczenie uczestników wycieczek;
h) W przypadku wycieczki czterodniowej (4) zapewnienie zakwaterowania w
hotelu (preferowany nocleg blisko plaży nie koniecznie w miejscowościach
objętych zwiedzaniem) co najmniej dwugwiazdkowym lub pensjonacie, pokoje
2/3 osobowe z łazienkami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych.

§2
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług będących przedmiotem umowy zgodnie z
niniejszą umową, zapytaniem ofertowym, złożoną ofertą oraz przy zachowaniu
obowiązujących przepisów prawa.
§3
1. Usługa będzie zrealizowana w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. w przypadku gdy
na
należyte
wykonanie
umowy
wpływają
okoliczności
związane
z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmian umowy dokonuje się w trybie art.
15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Terminy poszczególnych
wyjazdów zostaną ustalone z Zamawiającym z uwzględnieniem terminów
określonych w § 1 ust. 2 umowy.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia szczegółowego harmonogramu
wycieczek, uzgodnionego z Zamawiającym w terminie 14 dni od dnia zawarcia
umowy.
3. W harmonogramie wykonawca wskaże co najmniej: terminy wycieczek, zgodnie z
wymaganiami zamawiającego, nazwy i adresy miejsc noclegowych (jeśli są
przewidziane), organizację posiłków, miejsca przewidziane do zwiedzania oraz
rozkład godzinowy kolejnych pozycji programu wycieczki. Harmonogram może być
przekazany pocztą elektroniczną.
4. Zamawiający zaakceptuje przedłożony harmonogram, w ciągu 3 dni od daty jego
otrzymania, lub uzgodni z Wykonawcą zakres korekt do harmonogramu. Wykonawca
przedstawi Zamawiającemu skorygowany harmonogram w ciągu 2 dni od dokonania
uzgodnień, o których mowa w zdaniu poprzednim.
5. Późniejsze zmiany harmonogramu wymagają pisemnej zgody Zamawiającego, ale
nie stanowią istotnej zmiany Umowy i nie wymagają aneksu do Umowy.
§4
1. Na podstawie oferty ustala się wynagrodzenie w wysokości: …… zł brutto (słownie:
….. złotych), w tym za realizację:
1) Wycieczka do Kozłówki - ………………………………………………… złotych
brutto,
2) Wycieczka
Gdańsk
–
Gdynia
–
Sopot
–
Malbork
……………………………………………. złotych brutto,
2. Wykonawcy przysługuje z tytułu wykonania umowy wynagrodzenie za realizację
każdej wycieczki wraz z podatkiem VAT.
3. Ceny jednostkowe wycieczek nie ulegną zmianie przez cały okres obowiązywania
umowy.
4. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty i składniki związane z realizacją
zamówienia wynikające z zapytania ofertowego oraz wszelkie pozostałe koszty
konieczne do poniesienia dla prawidłowego i kompleksowego wykonania przedmiotu
zamówienia.
5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy zostanie dokonane na
podstawie faktur wystawionych po zakończeniu realizacji każdej z wycieczek.
6. Zapłata należności za wykonaną usługę nastąpi przelewem na podstawie faktury
wystawionej przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty jej wystawienia na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.
7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania dyspozycji przez Zamawiającego do
obciążenia jego rachunku na rzecz rachunku Wykonawcy.

8. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności, jaką ma u
Zamawiającego, bez jego zgody, z tytułu niniejszej umowy.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu dla uczestników wycieczki
przy użyciu komfortowych, klimatyzowanych autokarów, spełniających wymagania
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U 2021
r., poz. 450); dopuszczonych do ruchu, sprawnych technicznie, posiadających
aktualne ubezpieczenie OC i NW. Zamawiający może żądać przedłożenia kopii
dokumentów potwierdzających posiadanie aktualnego przeglądu i ubezpieczenia
pojazdu.
2. Wykonawca zapewnia, do prowadzenia autokarów przewożących uczestników
wycieczek, wykwalifikowanych kierowców, posiadających stosowne uprawnienia do
kierowania pojazdami silnikowymi oraz spełniających wymagania określone w
przepisach ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym oraz Ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U z 2021 r., poz.919).
3. Zamawiający zastrzega prawo przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu,
uprawnień i stanu trzeźwości kierowcy przez Policję, każdorazowo przed
wyruszeniem w trasę. W przypadku stwierdzenia, iż autokar jest niesprawny
technicznie lub nie spełnia wymaganego w Umowie standardu, Zamawiający ma
prawo żądać podstawienia autokaru sprawnego o wymaganym standardzie, a
Wykonawca ma obowiązek to żądanie spełnić. Jeżeli Wykonawca nie wywiąże się z
obowiązku określonego w niniejszym punkcie, Zamawiający na koszt Wykonawcy
podstawi sprawny autokar o wymaganym standardzie od innego podmiotu.
4. Autokary muszą być przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych i zawierać
na czas przewozu oznaczenia, że wykorzystywane są do transportu osób
niepełnosprawnych.
5. Wykonawca musi zapewnić uczestnikom wycieczek odpowiednie warunki
bezpieczeństwa i higieny tj.:
1) utrzymywać w czystości i porządku pojazdy,
2) przestrzegać przepisów p.poż. i BHP,
6. Wykonawca zapewni transport uczestników wycieczki ze wskazanego przez
Zamawiającego miejsca wyjazdu do poszczególnych docelowych/zwiedzanych
obiektów wraz z powrotem na miejsce wyjazdu. Wykonawca zapewni dojazd
autokarem do zwiedzanych obiektów, lub gdy nie jest to możliwe, w ich pobliże.
7. W przypadku awarii środka transportowego Wykonawca zapewni zastępczy środek
transportu (max do 2 godzin), spełniający warunki, o których mowa w niniejszym
paragrafie, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych i nie powodować
nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych
uczestników wycieczek. Wszelkie koszty związane z ewentualnym opóźnieniem
ponosi Wykonawca.
8. W przypadku, gdy Wykonawca nie zapewni zastępczego środka transportu oraz
kierowców, Zamawiający zleci osobie trzeciej wykonanie zastępczej usługi. Strony
ustalają, że Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztem zapewnienia zastępczego
środka transportu.
9. Wykonawca ponosi koszty związane z eksploatacją i używaniem pojazdów
wykorzystywanych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz pokrywa opłaty
drogowe, koszty postoju na parkingach płatnych, itp.
§6
Wykonawca wyznacza koordynatora wycieczki, który będzie w stałym kontakcie z
kierownikiem wycieczki, lub osobą wyznaczoną przez Zamawiającego w kwestiach
dotyczących organizacji wycieczki, a w czasie trwania zapewni sprawny, zgodny z

programem
przebieg
wycieczek;
w
……………………………………………………………………………………………….

osobie

§7
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu
sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Istotne zmiany umowy, w stosunku do treści oferty mogą dotyczyć:
1) sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności gdy zmiana
sposobu realizacji zamówienia wynika ze zmian w obowiązujących przepisach
prawa bądź wytycznych mających wpływ na wykonanie zamówienia lub ze
względu na komfort lub bezpieczeństwo uczestników wycieczki;
2) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, w przypadku zaistnienia
okoliczności, w których zbędne będzie wykonanie danej części zamówienia
wraz ze związanym z tym obniżeniem wynagrodzenia;
3) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami
organizacyjnymi; zmianie może ulec termin realizacji zamówienia;
4) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie
mającym wpływ na realizację umowy – w zakresie objętym zmianą, w
szczególności w zakresie zmiany stawki podatku VAT;
5) gdy zmiany będą korzystne dla Zamawiającego i będą leżały w interesie
publicznym;
6) dopuszcza się poprawę omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy;
7) gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych
lub zaleceń Instytucji, która przyznała środki na sfinansowanie umowy;
8) dopuszcza się zmianę warunków płatności w uzasadnionych przypadkach;
9) gdy na należyte wykonanie umowy wpływają okoliczności związane z
rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, zmian umowy dokonuje się w
trybie art. 15r ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych;
10) innych warunków umowy, jeżeli w chwili jej zawarcia nieznane były fakty
mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres spowoduje
następstwa korzystne dla Zamawiającego.
§8
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości
umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy,
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości
wynagrodzenia brutto przypadku odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania z
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
§9
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy
kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach
turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2361).
2. Ewentualne spory wynikłe z wykonania umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
wykonawcy dwa dla zamawiającego.
ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

