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UMOWA Nr ………………….. 

z dnia ……………………………………… 
 

zawarta pomiędzy Gminą - Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku 09-400 Płock, ul. Cicha 
12a, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez: 
Elżbietę Tyszkę - Dyrektora Szkoły, działająca na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta Miasta 
Płocka nr 688/10 z dnia 30 grudnia 2010r. 
a 
……………………………………………….., zwanym dalej "Wykonawcą", 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………….. 
o następującej treści: 

§ 1 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowa-

dzenia 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu „N@uka 
sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny 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.  
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa zaproszenie do złożenia oferty. 
3. Integralne części niniejszej umowy stanowią: 
1) oferta Wykonawcy, 
2) zaproszenie do złożenia oferty. 

 
§ 2  

1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z zapisami zaproszenia 
do złożenia oferty i swoją ofertą, a także zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami. 

 
§ 3 

Zamówienie będzie realizowane w miesiącach zgodnie z zapisanymi zaproszenia do złożenia oferty. 
Dokładne terminy wyjazdów będą uzgadniane indywidualnie dla każdego wyjazdu z Zamawiającym.  
 

§ 4 
1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości łącznej 

cena brutto ………………..zł, w tym: 

a) Wyjazd do Muzeum Włókiennictwa w Łodzi dla klas I-III – łączny koszt wycieczki ……….zł 

brutto, koszt udziału jednego uczestnika wycieczki – ………………. zł brutto  

b) Wyjazd do MEGAPARKU w Grudziądzu dla klasy „0” - łączny koszt wycieczki 

………………..zł brutto, koszt udziału jednego uczestnika wycieczki – ………….. zł brutto  

http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/39.html
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/40.html
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/40.html
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/42.html
http://pokl.mazowia.eu/wybierz-priorytet-i-dzialanie/42.html
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c) Wyjazd do ZOO w Płocku dla klasy „0” - łączny koszt wycieczki …….zł brutto, koszt udzia-

łu jednego uczestnika wycieczki – …….. zł brutto  

2. Wynagrodzenie określone w §4, pkt1, będzie wypłacone za każdego uczestnika wycieczki, 

nie mniej niż za 90% deklarowanej w zamówieniu ilości uczniów (zaokrąglenie do pełnej ilo-

ści w dół) zgodnie z podpisanym przez obie strony protokołem odbioru. Liczba uczniów bę-

dzie wynikała z przedstawionej do ubezpieczenia Wykonawcy listy uczestników. 

3. W przypadku zwiększenia planowanej liczby uczestników poszczególnych wyjazdów Zama-

wiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie przypadające na jednego uczestnika wycieczki 

zgodnie z ofertą Wykonawcy i § 4 pkt 1. Wynagrodzenie Wykonawcy nie przekroczy jednak 

kwoty 14 000,00 EURO netto 

4. Wynagrodzenie wykonawcy wynika z jego oferty i obejmuje wszelkie świadczenia niezbęd-

ne do prawidłowej realizacji umowy. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

 
§ 5 

1. Rozliczenie umowy nastąpi fakturami częściowymi, wystawionymi na Szkołę Podstawową nr 

5 w Płocku, ul. Cicha 12a NIP 7742668079 za zrealizowanie poszczególnych wyjazdów okre-

ślonych w § 4 pkt 1. Podstawę wystawienia faktury VAT stanowi protokół odbioru częścio-

wego usługi.  

2. Strony uznają, że datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Wykonawcę na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT.  

4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT – NIP ………………………. 

§ 6 
1. Strony ustalają, że podstawienie autokaru na miejsce wyjazdu tj. Szkoła Podstawowa nr 5 w 

Płocku ul. Cicha 12a, nastąpi co najmniej 20 minut przed planowaną godziną wyjazdu.  

2. Miejsce wyjazdu jest miejscem powrotu uczestników wycieczki.  

§ 7 
1. Zamawiający ma prawo naliczenia kar umownych: 

1) w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiają-
cemu karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1, 
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 
5.000,00 (pięć tysięcy) złotych. 
3) w przypadku zaistnienia opóźnienia w wykonaniu umowy, a następnie odstąpienia od 
umowy, Zamawiający uprawniony jest do żądania kar umownych zarówno z tytułu opóźnie-
nia, jak i odstąpienia. 
4) w przypadku niedotrzymania warunków pobytu, transportu oraz wyżywienia, określo-
nych w zaproszeniu do składania ofert Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 0,5 % wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 1 za każdy stwierdzony pisemnie 
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taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy, o której mowa w § 4 
ust. 1. 
5) wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagro-
dzenia. 

§ 8 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, bez obo-

wiązku zapłaty kary umownej w przypadku, gdy: 

1) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, w zakresie uniemożliwiającym wy-
konanie umowy, 
2) Wykonawca nie rozpoczął usługi bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje jej po-
mimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
3) Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami zaproszenia do 
składania ofert. 
4) Wypowiedzenie umowy lub odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej – pod rygo-
rem nieważności. 
5) Wykonawca nie uzyskał zgody Zamawiającego na działania określone w zaproszeniu di 

składania ofert. 
 

§ 9 
1. Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, z za-

strzeżeniem ust. 2. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania w umowie następujących zmian: 

1) wynagrodzenia - w przypadku ustawowej zmiany wysokości podatku VAT, 
2) terminów, o których mowa w § 3, zakresu usługi w zależności od potrzeb Zamawiającego, 
lecz nie dłużej niż do 20 czerwca 2013r. 
3) terminu realizacji umowy ze względu na: 
a) zaistnienie klęski żywiołowej, np. huragan, powódź, bunty, niepokoje, strajki, 
b) zaistnienie działań wojennych, aktów terroryzmu, wojny domowej. 

3. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności. 

§ 10 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień 
publicznych i Kodeksu cywilnego.  

§ 11 
Ewentualne spory powstałe na tle realizacji przedmiotu umowy rozstrzyga właściwy sąd. 
 

§ 12 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
ZAMAWIAJĄCY                                        WYKONAWCA 
 


