MIASTO
NOWY SĄCZ

Załącznik do specyfikacji BPM.ZZP.272.363.2011
Projekt umowy
nr BPM.ZZP.272.363.2011
Zawarta w dniu …………………. w Nowym Sączu pomiędzy Miastem Nowy Sącz, z siedzibą w
Nowym Sączu, 33-300 Nowy Sącz - Rynek 1, reprezentowanym przez:
..................................................................................
Numer ewidencyjny NIP: 734-001-67-07, REGON: 000640165
zwanym dalej “Zamawiającym”
a
………………………………………………………………………..
z siedzibą ……………………………………………………….......
zarejestrowanym w KRS pod nr ……………………………….….
NIP: ………………… Regon: …………………… ………………..
wpisanym w rejestrze organizatorów turystyki pod nr …………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………
zwanym dalej “Wykonawcą”

W wyniku przetargu w trybie nieograniczonym prowadzonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2010 Nr 113, poz.759 z późn. zm .) strony
zawierają umowę o następującej treści:
§1
Organizacja wyjazdu dla 16 osobowej grupy młodzieŜy w ramach zadania 12. AKADEMIA
WOLONTARIATU AKTYWNOŚCI SPORTOWEJ na potrzeby projektu „Rozwiń skrzydła po sądecku”
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.2 –Przeciwdziałanie wykluczeniu i
wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.2.1 – Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia polegającego na organizacji usług
turystycznych w zakresie przewozu 16 osobowej grupy uczestników z Nowego Sącza na miejsce i z
powrotem oraz organizacji pobytu.
a)Czas pobytu w ośrodku wypoczynkowym trwa siedem dni i obejmuje sześć noclegów. Pobyt w
miejscu wykonywania zamówienia rozpoczyna się w pierwszy dzień od chwili wyjazdu z Nowego
Sącza w dniu 23.06.2011r., siedmiu pełnych dni pobytu oraz kończy w chwili wyjazdu do Nowego
Sącza do siedziby Zamawiającego……....……w dniu 29.06.2011r.;
b)Miejscem wypoczynku jest miejscowość:………………………… połoŜona nad Morzem
Bałtyckim na terenie woj. Zachodniopomorskiego;
c)Wykonawca gwarantuje bliską odległość do plaŜy (w linii prostej do 1000 m.);
d)Obiekt spełnia wymagania określone w paragrafie 8 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy
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wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania
(Dz.U. Nr 12 poz. 67 z poźn. zm.). Wykonawca oświadcza, iŜ Ośrodek posiada aktualną kartę
kwalifikacyjną obiektu oraz zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie organizowania
imprez turystycznych oraz prowadzenia stołówki. Obiekt musi spełniać wymogi dotyczące
bezpieczeństwa, ochrony przeciwpoŜarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony
środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpoŜarowej, Państwowej Inspekcji
Sanitarnej i ochronie środowiska. śywienie uczestników powinno odbywać się zgodnie z
zasadami higieny oraz racjonalnego Ŝywienia określonymi w odrębnych przepisach. Wykonawca
ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wynikłe podczas
pozostawania w Ośrodku.
§2
Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług w terminie od dnia 22 czerwca 2011r.
do 30 czerwca 2011r.
§3
1. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność cywilno-prawną za terminowość, jakość i
właściwą opiekę nad uczestnikami w miejscu pobytu, w trakcie pobytu oraz do dnia wyjazdu.
2. Zamawiający nie przyjmuje odpowiedzialności za szkody wyrządzone i wynikające z przyczyn
niezaleŜnych od uczestników w czasie pobytu.
3. Wykonawca posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej na kwotę
…………………zł brutto.
4. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania imprez rekreacyjnych i kulturalnych zgodnie z
przedstawionym programem pobytu zaakceptowanym przez Zamawiającego (program pobytu
stanowi załącznik do umowy) i zawartymi w nim projektami zajęć integracyjnych (ognisko,
dyskoteka),projektem programu wycieczek krajoznawczych, z podaniem przewidywanych
/planowanych godzin rozpoczęcia i zakończenia, stanowiącymi integralną część złoŜonej oferty
przetargowej i niniejszej umowy.
5. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z umową, specyfikacją oraz ofertą stanowiącymi
integralną część niniejszej umowy.
6. Zamawiający przedstawi Wykonawcy ostateczną liczbę uczestników najpóźniej do 5 dni
roboczych przed planowanym przyjazdem.
§4
Do zadań Wykonawcy naleŜy:
1. Przewóz osób autokarem/busem o podwyŜszonym standardzie – wyposaŜonym w klimatyzację
wraz z pokryciem kosztów przewozu na trasie z miejsca wyjazdu na miejsce pobytu, tj.: z Nowego
Sącza do: .………………………………….. i powrót z pobytu.
2. Zapewnienie transportu na trasie gwarantowanych wycieczek, w tym zapewnie licencjonowanego
przewodnika i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów.
3. Zapewnienie 6 noclegów dla maksymalnie 16 uczestników w pokojach 2,3,4 osobowych z
balkonem, pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, wc, prysznic, ręczniki, mydełka), zapewnienie
jednoosobowego tapczanu dla kaŜdego uczestnika wypoczynku (wykluczone łóŜka piętrowe). W
kaŜdym pokoju TV satelitarna. Bezpłatny dostęp do Internetu na terenie Ośrodka. Ośrodek
murowany, oświetlony i ogrodzony.
4. Zapewnienie zaplecza przystosowanego do realizacji programu rekreacyjno-sportowego i
kulturalno - rozrywkowego (boisko do siatkówki, boisko do koszykówki, kort tenisowy, basen kryty,
sauna, siłownia) na terenie ośrodka w którym zakwaterowana będzie grupa.
5. Zapewnienie świetlicy (pomieszczenie odrębne niŜ jadalnia).
6. Zapewnienie sprzątania pokoi minimum 2 razy w ciągu tygodnia oraz higieniczne warunki w
łazienkach.
7. Zapewnienie uczestnikom pobytu moŜliwości korzystania z kąpieliska w naturalnym lub sztucznym
zbiorniku wodnym, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i czystości wody oraz zapewnienie
uczestnikom pobytu kaŜdorazowo podczas korzystania z kąpieliska opieki ratownika.
8. Zorganizowanie 2 całodniowych wycieczek autokarowych w atrakcyjne turystycznie miejsce z
interesującym programem, z zapewnieniem biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,
przewodnika, oraz innych kosztów związanych z organizacją wycieczki. Podczas wycieczki naleŜy
zapewnić gorący posiłek (obiad z dwóch dań) oraz suchy prowiant, soki i wodę.
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9. Zorganizowanie rejsu statkiem.
10. Zorganizowanie w trakcie pobytu 30 godzin warsztatów o charakterze artystyczno – muzycznym i
historycznym, prowadzonych przez minimum jednego trenera posiadającego kwalifikacje
wymagane przez Zamawiającego.
11. Zorganizowanie imprezy integracyjnej – grill/ognisko.
12. Zapewnienie moŜliwości korzystania z miejscowych atrakcji kulturalno-rozrywkowych podczas
pobytu oraz innych atrakcji.
13. Zaproponowanie innych moŜliwości spędzania wolnego czasu w trakcie niesprzyjających
warunków atmosferycznych (gry i zabawy świetlicowe, zajęcia twórczego myślenia, zajęcia
artystyczne – konkursy).
14. Zapewnienie ubezpieczenia poprzez poniesienie kosztów ubezpieczenia uczestników w czasie
podroŜy i pobytu od kosztów leczenia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków. Nazwa
ubezpieczyciela………………………………………………………………………………………., adres
ubezpieczyciela…………………………………………………………………………………………….
15. Zapewnienie wyŜywienia młodzieŜy i wychowawców – 3 normowe posiłki dziennie (preferowane
posiłki w formie stołu szwedzkiego) + podwieczorek oraz stały dostęp do termosów z
napojami podczas pobytu w ośrodku (stołówka na terenie ośrodka), w czasie podróŜy powrotnej
zapewnienie suchego prowiantu i napojów (pierwszym posiłkiem jest śniadanie w dniu pierwszym,
ostatnim posiłkiem jest obiad w dniu ostatnim). Wykonawca gwarantuje posiłki zróŜnicowane,
przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego Ŝywienia określonymi w obowiązujących
przepisach prawa i odpowiadające normom pod względem: ilości, jakości i wartości odŜywczych.
Obiad składa się z dwóch ciepłych dań ( zupa i drugie danie + kompot).
16. Zapewnienie opieki personelu i obsługi, która będzie w imieniu wykonawcy czuwać nad całością
spraw organizacyjnych i prawidłową realizacją programu pobytu, wykwalifikowaną kadrę z
uprawnieniami do wykonywania powierzonych zadań (kierownik i wychowawca, pomoc medyczna
i ratownik), tj. dysponują kierownikiem placówki wypoczynkowej i wychowawcami spełniającymi
kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w
sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieŜy
szkolnej, a takŜe zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 z późn. zm),
pielęgniarką wykonującą zawód zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i
połoŜnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151 z późn. zm.) oraz ratownikiem (zdany egzamin na ratownika
wodnego). Opieka medyczna do dyspozycji w czasie pobytu uczestników w placówce
wypoczynku; opiekę pielęgniarki i lekarza - pełnioną dla potrzeb uczestników pobytu z
dyspozycyjnością 24 godziny na dobę (co najmniej stały dyŜur pod telefonem), z zastrzeŜeniem,
Ŝe opieka lekarska będzie zapewniona niezaleŜnie od opieki pielęgniarskiej.
17. Zapewnienie wyposaŜenia apteczki w czasie podroŜy i pobytu w placówce, izolatki dla
uczestników w razie choroby (oddzielnie dla chłopców i dziewcząt ), łazienki i wydzielonego WC.
18. Zapewnienie jednakowego oznaczenia młodzieŜy podczas pobytu na wypoczynku (czapki,
chustki).
19. Przeprowadzenie procesu informacyjnego w dniu przyjazdu dotyczącego organizacji pobytu na
miejscu na rzecz uczestników, oznaczenie miejsc, czasu i terminów zbiorek oraz koniecznych
adresów i telefonów.
§5
Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innemu
organizatorowi bez zgody Zamawiającego wyraŜonej na piśmie.
§6
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu pobytu i w tym celu przydziela swoich
dwóch przedstawicieli pełniących nadzór nad realizacją programu zgodnie z umową, którzy mają
prawo do:
a) kontroli przebiegu pobytu, w tym celu mają prawo Ŝądać niezbędnych dokumentów
i informacji;
b) pobytu w ośrodku wypoczynkowym, w którym zakwaterowana będzie grupa,
z zakwaterowaniem w samodzielnym pokoju z pełnym węzłem sanitarnym (umywalka, wc,
prysznic);
c) pełnego wyŜywienia;
d) korzystania z programu wypoczynku;
e) sprawdzania warunków socjalno-bytowych;
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f) pisemnego potwierdzenia wykonanych usług, stanowiącego podstawę do zapłaty faktury;
g) korzystania z komputera i drukarki znajdujących się na terenie ośrodka.

§7
Na podstawie niniejszej umowy i w oparciu o art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. nr 101, poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) Zleceniodawca powierzy
Zleceniobiorcy w imieniu i na rzecz Zleceniobiorcy po otrzymaniu zgody Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Krakowie, przetwarzanie danych osobowych uczestników w projekcie „Rozwiń skrzydła po
sądecku”, co nastąpi w odrębnej umowie.
§8
Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu
umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. w sposób zapewniający dostępność, poufność i bezpieczeństwo,
oraz do informowania o miejscu archiwizacji dokumentów związanych z realizowanym przedmiotem
umowy.
§9
Wykonawca wyraŜa zgodę na umieszczenie przez Zamawiającego informacji (plakaty, tabliczki
informacyjne) na temat odbywających się podczas pobytu działań prowadzonych w ramach projektu
„Rozwiń skrzydła po sądecku” w miejscu uzgodnionym z Wykonawcą.
§ 10
1. Za wykonaną usługę Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości określonej w
ofercie, stanowiącej załącznik do umowy. Wykonawca wykona przedmiotowe zamówienie za cenę
za wynagrodzeniem jednostkowym za 1 osobę w wysokości……………………. zł netto plus
podatek VAT…..…..% tj…...........…zł, co stanowi razem kwotę….............……………….zł.
brutto/słownie złotych…………………………………….....................…./
2. Strony przewidują, Ŝe cena- wynagrodzenie za całość usług wyniesie łącznie: ………………….zł
netto plus podatek VAT…….% tj…………..zł, co stanowi razem kwotę ……………………zł.
brutto/słownie złotych……………………………………/
3. Cena określona w ust. 2 zawiera wszelkie konieczne naleŜności niezbędne do wykonania całości
przedmiotu umowy.
4. Strony ustalają, Ŝe rozliczenie umowy i wynagrodzenie zaleŜeć będzie od faktycznie wykonanej
usługi, tj. ilości osób korzystających z wyjazdu, a podstawą rozliczenia i wystawienia fakturyrachunku za pobyt będzie wyŜej określone wynagrodzenie jednostkowe pomnoŜone przez liczbę
uczestników wyjazdu.
§ 11
1. Wykonawca zobowiązany jest wystawić fakturę jednorazowo po wykonaniu usługi, w terminie do 7
dni po zakończeniu realizacji zadania na podstawie protokołu odbioru usług.
2. Zamawiający dokona zapłaty w ciągu maksymalnie 21 dni po przedłoŜeniu faktury (rachunku) z
pobytu.
3. Zapłatę uwaŜa się za dokonaną z chwilą wydania polecenia przelewu na konto Wykonawcy.
§ 12
1. W przypadku rezygnacji z róŜnorakich przyczyn uczestnika z części wypoczynku w trakcie trwania
pobytu, Wykonawca pomniejsza wynagrodzenie o część kosztów za danego uczestnika, tj.
niewykorzystaną stawkę dziennego wyŜywienia (wsad do kotła) pomniejsza fakturę-rachunek.
2. W razie niestawienia się uczestnika Wykonawca wystawia fakturę- rachunek według faktycznie
wykonanej liczby uczestników.
§ 13
1. Umowa moŜe być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub
nienaleŜytego jej wykonania, a w szczególności naruszenia zasad sanitarnych, ograniczenia
zakresu rzeczowego realizowanego zadania, określonego w umowie, itp. chyba Ŝe Wykonawca
doprowadzi do usunięcia stwierdzonych uchybień w określonym przez Zamawiającego terminie.
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2. Podstawą do rozwiązania umowy z przyczyn określonych w ust. 1 są wyniki kontroli wykonywania
umowy przeprowadzonej przez Zamawiającego lub inne organy kontrolne oraz ocena realizacji
wniosków i zaleceń pokontrolnych.

§ 14
1. W przypadku nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie
prawo nałoŜenia na Wykonawcę kar umownych w następującej wysokości:
a) za przekroczenie terminów podanych w umowie – 10 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego
w § 10 ust. 2 na którym nastąpiły te uchybienia;
b) za niespełnienie warunków Ŝywieniowych, sanitarnych lub socjalnych zawartych w umowie –
10 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w § 10 ust. 2 na którym nastąpiły te uchybienia;
c) za niezrealizowanie lub raŜące odstępstwa od realizacji programu pobytu zawartego w umowie
– do 20 % wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w § 10 ust. 2 na którym nastąpiły te
uchybienia, w zaleŜności od stopnia naruszenia;
d) za odstąpienie od umowy – 30% wynagrodzenia Wykonawcy wskazanego w § 10 w ust. 2.
2. Kary będą potrącone z faktury, realizowanej zgodnie z umową po zakończeniu pobytu, na co
Wykonawca wyraŜa zgodę.
3. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego od
Wykonawcy w przypadku poniesienia dodatkowych strat z tytułu niewykonania lub nienaleŜytego
wykonania umowy przez Wykonawcę.
§ 15
1. W przypadku niewykonania lub nienaleŜytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający
moŜe złoŜyć reklamację.
2. Ewentualne reklamacje naleŜy zgłaszać niezwłocznie w trakcie trwania usług turystycznych do
Wykonawcy lub jego przedstawiciela, a po powrocie powinna być złoŜona pisemnie w terminie 7
dni od zakończenia w/w usług.
3. Reklamacja powinna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających
reklamację.
4. Wykonawca ma obowiązek rozpatrzenia/udzielenia odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od
dnia jej otrzymania.
§ 16
W zakresie merytorycznym i organizacyjnym do bieŜącego załatwiania spraw wynikających
z niniejszej umowy zostają wyznaczone następujące osoby:
Po stronie Zamawiającego:
- w zakresie merytorycznym: ……………………………………….;
- w zakresie organizacyjnym: ………………………………………;
Po stronie Wykonawcy: …………………………………………....
§ 17
Prawa i obowiązki stron umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie.
§ 18
1. Zamawiający przewiduje moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w razie wystąpienia, przynajmniej
jednej z okoliczności wymienionych poniŜej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich
wprowadzenia w zakresie zmian terminu wykonania umowy, sposobu wykonania umowy, osób
wymienionych w umowie i wykonujących określone czynności oraz wynikłe z nieprzewidzianych
okoliczności;
a) siła wyŜsza uniemoŜliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie
lub zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza
moŜliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŜnicy w kwocie podatku
zapłaconego przez Wykonawcę;
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c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek
zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczących realizacji zamówienia;
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający
zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca
poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;
e) niewykonanie lub nienaleŜyte wykonywanie umowy przez Wykonawcę (niezaleŜnie od prawa
odstąpienia od umowy);
f) zmiany danych organizacyjnych czy administracyjnych dotyczących stron np. zmiana nr
rachunku bankowego, dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec
podwykonawców); zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów
między stronami;
g) w zakresie usług udzielenie zamówień dodatkowych.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 19
W sprawach nie unormowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień
publicznych, Kodeks Cywilny oraz Ustawy o usługach turystycznych.
§ 20
Umowa sporządzona została w czterech jednobrzmiących egzemplarzach. 1 dla Wykonawcy, 3
pozostałe dla Zamawiającego.
§ 21
Spory powstałe w wyniku realizacji niniejszej umowy rozpoznaje Sąd właściwy dla siedziby
Zamawiającego.
§ 22
Źródło finansowania dla niniejszej umowy stanowią środki w ramach projektu „Rozwiń skrzydła
po sądecku”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałania: 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagroŜonych wykluczeniem społecznym. Projekt jest
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wykonawca

Zamawiający

Wykaz załączników:
Zał nr 1.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Zał nr 2.: Program pobytu
Zał nr 3.: Oferta wykonawcy
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