Znak sprawy: OKSiP.041.1.2014.ML
Załącznik nr 4 do SZ

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargowym, prowadzonego na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna z dnia
07.01.2008 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie udzielania zamówień o wartości
szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro na: Organizację wycieczek edukacyjnych w
ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”,
w latach 2014/2015, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki”.
NajwaŜniejsze zapisy, które zostaną wprowadzone do umowy
(projekt umowy)
UMOWA NR …/2014
zawarta w dniu ................ w ............... , pomiędzy:
Gminą Miasto Chełmno, z siedzibą w Chełmnie 86-200, ul. Dworcowa 1,
reprezentowaną przez:
mgr Mariusza Kędzierskiego – Burmistrza Chełmna
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Miasta Chełmna - mgr Danuty
Brzezińskiej
NIP………………., Regon: ………………….
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM lub STRONĄ
a
podmiotem: ..................................... , z siedzibą: .............................................. ,
NIP ............., REGON ............. ,
reprezentowanym przez: ....................... - ..................................
zwanym dalej WYKONAWCĄ lub STRONĄ.
Umowa zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego, przeprowadzonego na podstawie Regulaminu Burmistrza Miasta Chełmna
z dnia 07.01.2008 roku (z późniejszymi zmianami) w sprawie udzielania zamówień
o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro, w trybie przetargowym
o następującej treści:
§1
[Przedmiot umowy]
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie: Usługi - organizacja wycieczek edukacyjnych w
zakresie zabezpieczenie transportu w ramach projektu 9.1.2 Wyrównywanie szans
edukacyjnych „Kształtujemy naszą przyszłość”, w latach 2014/2015, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki” (Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie róŜnic w jakości
usług edukacyjnych), na terenie gminy Miasta Chełmna.
2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawarty jest w Specyfikacji Zamówienia (dalej
SZ).
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać przedmiot umowy z najwyŜszą starannością
zgodnie ze złoŜoną ofertą, SZ oraz aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi
i przepisami.
§2
[Terminy realizacji przedmiotu umowy]
Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do 30.06.2015 r.
§3
[Wykonywanie robót przez Podwykonawców]
1. KaŜdorazowe zlecenie wykonania usługi objętej niniejszą umową Podwykonawcy
uzaleŜnione jest od
uprzedniej
pisemnej
zgody Zamawiającego
na
zawarcie
umowy pomiędzy Wykonawcą i Podwykonawcą.
2. Zakazuje się dalszego zlecania przez Podwykonawcę wykonania usług objętych zakresem
niniejszej umowy innemu Podwykonawcy.
3. Wykonawca zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu oświadczenia wszystkich
Podwykonawców o tym, Ŝe uregulował on wobec nich naleŜności z tytułu realizacji zleconych
usług objętych niniejszą umową i w związku z tym zrzekają się oni z tego tytułu
jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
4. W przypadku stwierdzenia, Ŝe usługi wykonywane są przez Podwykonawcę
(Podwykonawców), który nie został ujawniony przez Wykonawcę, Zamawiający ma
prawo do wstrzymania Wykonawcy zapłaty wynagrodzenia do czasu dostarczenia
oświadczenia od tego Podwykonawcy (Podwykonawców) o treści określonej w § 3
ust. 3 lub odstąpienia od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy.
§4
[Obowiązki Stron umowy]
1. Strony umowy są zobowiązane do wzajemnej współpracy przy realizacji postanowień
niniejszej umowy.
2. Do obowiązków Zamawiającego naleŜy w szczególności:
1) koordynacja i kontrola jakości świadczonych przez Wykonawcę usług,
2) terminowa zapłata wynagrodzenia.
3. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy w szczególności:
1) Wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia oraz złoŜoną ofertą.
2) Dysponowanie przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia taborem
transportowym umoŜliwiającym wykonanie zamówienia.
§5
[Osoby upowaŜnione do wykonywania postanowień umowy]
1. Osobą upowaŜnioną do dokonywania bieŜących uzgodnień dotyczących realizacji
przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego jest Magdalena Ludwikowska lub
zastępująca ją osoba.
2. Przedstawiciel Zamawiającego, o który mowa w ust. 1 ma prawo w szczególności do:
1) kontroli jakości świadczonych usług,
2) Ŝądania od Wykonawcy przedłoŜenia raportów z realizacji usług, a takŜe wszelkich
informacji związanych z realizacją umowy.
3. Dokumentacja z przebiegu kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt. 1 będzie przekazywana
przedstawicielowi Wykonawcy, o którym mowa w ust. 4. Wykonawca moŜe uczestniczyć
w czynnościach kontrolnych na swój wniosek i na własny koszt.
4. Przedstawicielem Wykonawcy, działającym w jego imieniu i na jego rzecz,
koordynującym realizację przedmiotu umowy jest ................
§6
[Wynagrodzenie]
1. Wynagrodzenie ryczałtowe brutto za wykonanie przedmiotu umowy, określone przez
Wykonawcę w złoŜonej ofercie, wynosi łącznie z podatkiem VAT: …….. zł (słownie: złotych
... gr). Wynagrodzenie uwzględnia podatek VAT wg stawki: .... %.
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2. Wynagrodzenie
określone
w
§6
stanowi
wartość
zobowiązania
Zamawiającego, które ekwiwalentnie odpowiada zobowiązaniu Wykonawcy za świadczenie
określone zakresem rzeczowym i standardem wykonania w niniejszej umowie.
3. Wynagrodzenie określone w § 6 zawiera wszystkie niezbędnie koszty związane z
realizacją przedmiotu umowy wprost lub pośrednio określone niniejszą umową.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 6, jest ceną w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt.1
ustawy z 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. z 2001 roku Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).
§7
[Zasady rozliczeń i płatności za wykonanie przedmiotu umowy]
1. Wykonawca wystawia zewnętrzny dowód księgowy po wykonaniu usługi do 10-go dnia
miesiąca za miesiąc poprzedni i niezwłocznie składa ją w siedzibie Zamawiającego wraz z
dokumentami określonymi w § 3 ust 3.
2. Zapłata zewnętrznego dowodu księgowego regulowana jest przelewem w terminie do 30
dni od daty jej otrzymania wraz z wymaganymi dokumentami, po jej zaakceptowaniu
przez Koordynatora stwierdzającego, Ŝe Wykonawca zrealizował zakres prac zgodnie z
umową.
3. Termin zapłaty uwaŜa się za dotrzymany, gdy rachunek bankowy Zamawiającego
zostanie obciąŜony w terminie określonym w ust. 2.
4. W przypadku opóźnienia w płatnościach Wykonawca nie moŜe Ŝądać zapłaty odsetek
ustawowych za kaŜdy dzień opóźnienia.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia naleŜnego
Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy ewentualnych roszczeń z tytułu szkód i
kar umownych.
§8
[Odstąpienie od umowy]
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 30
dni od powzięcia wiadomości o wystąpieniu jednej z następujących okoliczności:
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia
naleŜnego mu z tytułu faktycznego wykonania części umowy,
2) gdy została ogłoszona likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub wykreślenie go
z rejestru,
3) gdy został wydany nakaz zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania niniejszej umowy,
4) gdy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w szczególności:
a) gdy Wykonawca nie przystąpił w przez okres 3 dni roboczych (przez dni robocze
rozumie się dni od poniedziałku do piątku) do realizacji przedmiotu umowy lub
przerwał jego realizację i nie realizuje go bez uzasadnionej przyczyny, przez okres co
najmniej 3 dni roboczych, mimo pisemnego wezwania Zamawiającego,
b) Wykonawca nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie z umową lub nienaleŜycie
wykonuje swoje zobowiązania umowne.

§9
[Kary umowne]
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
1) w
udokumentowanym
przypadku
stwierdzenia
przez
Zamawiającego
niewykonania, zaniechania lub nienaleŜytego wykonania przedmiotu umowy
przez Wykonawcę, niezaleŜnie od stopnia i rodzaju naruszenia, w wysokości
0,2% wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1
umowy, za kaŜde
naruszenie,
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy w wysokości
20% ceny brutto niezrealizowanej części umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny
brutto określonej w § 6 ust. 1.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego, Zamawiający zapłaci
Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 % ceny brutto niezrealizowanej części
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umowy, lecz nie więcej niŜ 5 % ceny brutto określonej w § 6 ust. 1, z wyjątkiem
okoliczności określonych w § 8 ust. 1, w których kara umowna nie przysługuje.
3. Strony
zastrzegają
sobie
prawo
do
dochodzenia
odszkodowania
uzupełniającego, przewyŜszającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej
szkody.
§ 10
[Hierarchia waŜności dokumentów]
W przypadku wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót określonych
w niniejszej umowie oraz zakresu praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy,
będzie obowiązywać następująca kolejność waŜności niŜej wymienionych dokumentów:
1) Umowa,
2) Specyfikacja Zamówienia,
3) Oferta Wykonawcy.
§ 11
[Forma zmian i uzupełnień umowy]
1. Strony dopuszczają wprowadzanie zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy,
w opisanym niŜej zakresie:
1) powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia,
2) zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej
umowy stawki podatku VAT,
3) zmniejszenia lub zmiany zakresu przedmiotu zamówienia spowodowanego
nieoczekiwaną zmianą potrzeb w trakcie realizacji zamówienia oraz związaną z tym
ewentualną zmianą wynagrodzenia,
4) innych warunków umowy jeŜeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające
na nie wpływ, przy jednoczesnym załoŜeniu, Ŝe zakres zmian spowoduje następstwa
korzystne dla Zamawiającego,
5) z powodu okoliczności będących następstwem „siły wyŜszej".
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest niewaŜna.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod
rygorem niewaŜności.
§ 12
[Sposób doręczania pism]
1. Strony oświadczają, Ŝe wskazane na wstępie umowy adresy siedzib traktować będą
jako adresy do doręczeń wszelkich pism związanych z funkcjonowaniem niniejszej umowy.
2. W przypadku dokonania zmiany ww. adresów, Strona dokonująca zmiany
zobowiązana jest niezwłocznie powiadomić drugą Stronę o powyŜszym fakcie. Brak
informacji o dokonanej zmianie upowaŜnia drugą Stronę do przyjęcia domniemania, Ŝe
wysłana przesyłka listowa polecona zostanie doręczona w ciągu trzech dni od daty
wysłania. Skutek doręczenia będzie miał równieŜ zwrot wysłanej poleconej przesyłki
pocztowej z adnotacją poczty typu: „Nie podjęto w terminie", „Adresat wyprowadził się"
itp.
§ 13
[Cesja praw i obowiązków]
Wykonawca nie moŜe skutecznie dokonać przeniesienia praw i obowiązków wynikających
z niniejszej umowy.
§14
[Klauzula Salwatoryjna]
1. Strony uznają wszystkie postanowienia Umowy za waŜne i wiąŜące. JeŜeli jednak
jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie się niewaŜne albo niewykonalne,
pozostaje to bez wpływu na waŜność pozostałych postanowień Umowy chyba, Ŝe bez tych
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postanowień Strony Umowy by nie zawarły, a nie jest moŜliwa zmiana lub uzupełnienie
Umowy w sposób określony w ust. 2.
2. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Umowy okaŜe się lub stanie niewaŜne albo
niewykonalne, Strony zobowiązane będą do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia Umowy
w sposób oddający moŜliwie najwierniejszy zamiar Stron wyraŜony w postanowieniu,
które uznane zostało za niewaŜne albo niewykonalne.
§15
[Rozstrzyganie sporów i regulacje prawne]
1. Ewentualne spory wynikające z realizacji umowy lub z nią związane, Strony będą
rozstrzygać w drodze mediacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, sprawy
sporne będą rozstrzygane na drodze sądowej przez właściwy rzeczowo Sąd Powszechny
właściwy dla siedziby Zamawiającego.
2. W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr16, poz.93,
z późn. zm.).
2) przepisy prawne obowiązujące w zakresie przedmiotowym.

§16
[Ilość egzemplarzy umowy]
Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla Zamawiającego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:
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