
   Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego ZSP7.2601.6.2021 

 

 

Projekt umowy nr ………… 

 

 

zawarta w dniu ………….  roku w Rybniku, pomiędzy: 

Miastem Rybnik – Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 7 w Rybniku z siedzibą  

przy ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik, zwanym dalej Zamawiającym – reprezentowanym przez: 

………………… - ………………………… 

 

a 

…………………………………….,zwaną dalej Wykonawcą- reprezentowanym przez: 

…………………. - ………………………., PESEL: ……..……………… 

 

Niniejsza umowa została zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie postępowania o wartości niższej niż 

130 000,00 złotych. 

 

§1 

Przedmiotem umowy jest organizacja wycieczki trzydniowej do Krakowa dla Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Rybniku zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w 

zapytaniu ofertowym. 

§2 

 

1. W ramach organizacji wycieczki Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia   

    uczestnikom wycieczki: 

    1) transportu wysokiej klasy autokarem na trasie określonej w programie wycieczki, 

    2) ubezpieczenia od  następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) wszystkich  

        uczestników, 

   3) zapewnienie licencjonowanego przewodnika podczas zwiedzania, 

   4) noclegów i wyżywienia, 

   5) biletów wstępu 

   6) poniesienia innych kosztów jak np. parkingowe, drogowe i inne. 

2. Grupa liczy 63 osób, z zastrzeżeniem, ze liczba uczestników wycieczki może ulec  

    zwiększeniu lub zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 5 osób. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności, mając na uwadze  

    interes Zamawiającego, obowiązujące przepisy oraz postanowienia niniejszej umowy. 

 

 

§3 

 

Zakres przedmiotu umowy, tj. program, trasę wycieczki, a także wszelkie wymagania 

Zamawiającego związane z jej organizacją i standardami, jakie należy zapewnić uczestnikom 

określa: 

1. opis przedmiotu zamówienia, 

2. opracowany przez Wykonawcę szczegółowy program wycieczki, 



3. oferta Wykonawcy. 

Przedmiotowe dokumenty stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 

§4 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie  

brutto nieprzekraczające kwoty  ......... zł (słownie: .........). 

2. Koszt wycieczki dla jednego uczestnika wynosi ………………….. zł brutto. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 stanowi iloczyn maksymalnej liczby uczestników  

     wycieczki oraz kosztu  wycieczki przypadającego na jednego uczestnika. 

4. W sytuacji zmniejszenia liczby uczestników wycieczki, koszt wycieczki przypadający na  

     jednego uczestnika nie ulegnie zmianie. W przypadku takim podstawą do ustalenia  

     należnego Wykonawcy wynagrodzenia będzie koszt wycieczki przypadający na jednego  

     uczestnika razy liczba uczestników podana na liście. Sytuacja taka nie będzie wymagała  

    sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.  

5. Zamawiający przekaże Wykonawcy listę uczestników wycieczki określająca ich liczbę oraz 

    dane osobowe najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed planowanym terminem  

    wyjazdu. 

6. Zamawiający zastrzega, że przekazane dane osobowe będą wykorzystane  wyłącznie do  

     celów związanych z wykonaniem przedmiotu umowy ( w szczególności na potrzeby 

     ubezpieczenia uczestników wycieczki)  

7. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji do końca realizacji umowy. 

 

 

                                                                         §5 

 

1. Termin płatności ustala się na 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej  

faktury proforma. 

2.Rozliczenie wykonania umowy nastąpi na podstawie wystawionej faktury końcowej po  

   wykonaniu przedmiotu umowy. 

3. Za termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

4. Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze.  

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do regulowania płatności mechanizmem podzielonej 

płatności zgodnie z art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług. 

6. Przy wystawianiu faktury VAT w treści faktury należy opisać Zamawiającego 

     w   następujący sposób: 

Nabywca: 

Miasto Rybnik 

ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik 

NIP: 642-001-07-58  

Odbiorca: 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Rybniku 

ul. Borki 37D, 44-200 Rybnik. 

 

 



§ 6 

 

1. Osobą upoważnioną do sprawowania kontroli ze strony Zamawiającego jest …………… . 

2. Osoba odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wykonawcy jest ……………. . 

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust.1 i 2. Zmiana ta  

    wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

§ 7 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia z przyczyn 

spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego albo stanem epidemii ogłoszonym z 

powodu COVID-19. 

§8 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

     1) za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości  

        20% kwoty opisanej w § 4 ust.1; 

     2) za niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków wymienionych w § 2 ust.1 w  

wysokości 10% kwoty opisanej w § 4 ust.1. 

2. Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia wyżej wskazanych  

     kar umownych przez Zamawiającego. 

3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne zostaną potrącone z przysługującego  

Wykonawcy wynagrodzenia, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

 

§9 

 

Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób 

trzecich bez zgody Zamawiającego. 

 

§10 

 

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może 

żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

 

§11 
 

1.Zmiana postanowień umowy może nastąpić w szczególności w następujących  

przypadkach:  

1) zmian niedotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru  

Wykonawcy,  



2) zaistnienia, po zwarciu niniejszej umowy, przypadku siły wyższej, przez którą, na  

potrzeby niniejszego warunku, należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne o charakterze  

niezależnym, którego Zamawiający lub Wykonawca nie mogli przewidzieć przed  

zawarciem niniejszej umowy oraz którego nie mogli uniknąć, ani któremu nie mogły  

zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, w szczególności: powódź, pożar  

i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, zaraza, ataki terrorystyczne, działania  

wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie  

energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia,  

3) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na  

realizację przedmiotu umowy lub świadczenia Zamawiającego i Wykonawcy,  

4) z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia w sposób zgodny  

z umową byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze  

stron rażącą stratą,  

5) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w niniejszej  

umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać  

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie niniejszej umowy w celu jednoznacznej  

interpretacji jej zapisów,  

6) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub jej oznaczenia i danych,  

7) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów  

i usług (VAT),  

8) wystąpienia konieczności zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania  

płatności na rzecz Wykonawcy,  

9) zmiany w zakresie przedmiotu umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian  

jest skutkiem zmiany przepisów prawa,  

10) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia lub  

zwiększenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których  

     nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

 

2. Wszelkie zmiany dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy pod rygorem  

    nieważności. 

3. Przeniesienie przez Wykonawcę wierzytelności wynikających z niniejszej umowy lub  

    powstałych przy jej realizacji wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§12 

 

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, 

ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, ustawy o ochronie 

danych osobowych. 

 

 

 

§13 

 

Sprawy sporne mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy ze względu  na siedzibę Zamawiającego. 



 

§14 

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla 

Zamawiającego i Wykonawcy. 

 

 

              Zamawiający      Wykonawca 

 

 

………………………………    …………………………… 
            podpis i pieczątka                            podpis i pieczątka 

 


