
Załącznik nr 4 do SIWZ  

Umowa nr ……………. 
Zawarta dnia ………............... w Pilchowicach 
pomiędzy: 
Gminą Pilchowice reprezentowaną przez 
…………………………………….. – ……….z siedzibą w 44-145 Pilchowicach, ul. Damrota 6 
reprezentowanym przez działającego na podstawie pełnomocnictwa z dnia 
……………….udzielonego przez Wójta – Panią Joannę Kołoczek - Wybierek, zwanym dalej 
Zleceniodawcą 
a 
…………………………………….. 
reprezentowanym przez: ………………………………….. 
zwanym dalej Wykonawcą, na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty 
Wykonawcy na przetargu nieograniczonym pn: Organizacja wycieczek edukacyjnych                                          
w ramach projektu „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty 

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym 
dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych 

została zawarta umowa o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 
1. Przedmiotem umowy jest Wykonanie usługi zorganizowania wycieczek edukacyjnych  

w ramach realizacji projektu pn. „Europejskie szkoły w Gminie Pilchowice” 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego 

2. Przedmiot zostanie zrealizowany zgodnie z SIWZ, ofertą, formularzem cenowym, 
wykazem wyjazdów  oraz harmonogramem stanowiącymi integralną część umowy. 

3. Do umowy Wykonawca załączy najpóźniej w dniu podpisania umowy harmonogram 
wyjazdów. 

 

§2 

Termin wykonania 
1. Termin wykonania przedmiotu zamówienia do dnia ………………………………… 
 

§3 
Obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego 

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację programu wycieczek oraz terminowe 
ich wykonanie zgodnie wykazem stanowiącym załącznik do SIWZ oraz harmonogramem 
stanowiącym załącznik do umowy. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia transportu autokarami przystosowanymi do 
transportu dzieci i młodzieży z odpowiednim ich oznakowaniem, sprawnych technicznie 
zapewniających wszelkie standardy dotyczące przewozów turystycznych. 

6. Zamawiający ma prawo przed każdym wyjazdem zlecić kontrolę techniczną autokaru oraz 
trzeźwość kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja 



Transportu Drogowego). 
7. W przypadku niesprawności autokaru lub awarii w podróży Wykonawca na własny koszt 

podstawi sprawny technicznie inny autokar. 
8. Wykonawca zapewni przewodników gdzie jest to wymagalne (opis wyjazdów) oraz 

ponosi koszty opłat parkingowych. 
9. Wykonawca ponosi koszty ubezpieczenia wszystkich uczestników wyjazdów.  
10. Opiekunów dzieci podczas wyjazdów zapewni Zamawiający. 
11. Miejscem rozpoczęcia i zakończenia każdego wyjazdu są : Szkoła Podstawowa w Stanicy, 

Szkoła Podstawowa w Wilczy, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Pilchowicach, 
Szkoła Podstawowa           i Gimnazjum w Żernicy. 

12.Wykonawca ma zapewnić i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów i 
opiekunów w czasie trwania wyjazdów. 

 

§4 

Wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Strony ustalają, że za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie w kwocie ………………………….zl. brutto (słownie:………………… 
………………………………………………………………. zł.) w tym  ….. % podatek 
VAT  w kwocie ……………………… zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest współfinansowane ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

3. Wynagrodzenie będzie wypłacone na podstawie faktur częściowych tj. po każdym 
zakończonym wyjeździe, zgodnie z harmonogramem, w terminie 14 dni licząc od dnia 
dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy na niej 
wskazany. 

4. Za termin zapłaty przyjmuje się dzień dokonania przelewu przez Zamawiającego. 
5. W przypadku rozbieżności pomiędzy terminem płatności określonym na fakturze                           

a   wskazanym w  umowie obowiązują postanowienia umowy. 
6.  Strony wyłączają możliwość przeniesienia wierzytelności wynikających z niniejszej umowy. 

 
§5 

Odstąpienie od umowy 
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku wykonywania przedmiotu umowy 

przez Wykonawcę w sposób niezgodny z jej postanowieniami ze skutkiem 
natychmiastowym. 

2.  W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. l, Wykonawca ma 
prawo żądać wynagrodzenia należnego za przedmiot umowy wykonany w części do dnia 
odstąpienia od umowy. 

3. Odstąpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 
 

§6 
Rozwiązanie umowy 

Zamawiający niniejsza umowę może rozwiązać w czasie jej trwania w formie pisemnej                  
z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. 
 

§7 
Kary umowne 



1. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych 
w § 5 ust. l niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 
zastrzeżone powyżej kary umowne. 

 
§8 

Zmiana postanowień umowy 
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron wyrażoną na piśmie 

pod rygorem nieważności w następujących przypadkach: 
• zmianie podwykonawców realizujących zamówienie,  
• zmianie zakresu przedmiotu zamówienia, 
• zmianie terminów realizacji zamówienia z powodów przerwy w funkcjonowaniu szkoły 

uniemożliwiającej realizację zamówienia, niezależnej od wykonawcy 
• zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, 

uzasadniających zmiany terminów, oraz adresu wykonywania usługi.  
2. Zmiany umowy o których mowa w §8 pkt. 1 wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
 

§9 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm). 

2. Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd 
właściwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Umowę mniejszą sporządzono w 2 egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla 
Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

 
 
 
 
 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 

Załączniki do umowy: 

SIWZ z ofertą i załącznikami. 

Harmonogram wyjazdów. 

 
 
 


