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Wzór umowy 

 

UMOWA NR ……./2017 

z dnia                 2017 roku. 

 

Umowa zawarta pomiędzy: 

 

Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. Sybiraków w Łodzi ul. Skrzydlata 15 , 91-503 Łódź  

reprezentowanym przez: ……………………………… 

zwane w dalszej treści umowy  Zamawiającym, 

a 

…………………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną ………………………………………………………………………………….. 

zwaną w dalszej treści umowy  Wykonawcą 

o następującej treści: 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest zorganizowanie autokarowej wycieczki edukacyjnej dla 

uczniów i opiekunów uczniów Zamawiającego , zwanej w dalszej części umowy „wycieczką” w 

terminach każdorazowo uzgodnionych z Zamawiającym na warunkach określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz ofercie Wykonawcy dla części zamówienia 

nr………….., stanowiących integralną część umowy. 

2. Ostateczna liczba uczestników wycieczki, wskazana zostanie Wykonawcy przez Zamawiającego 

najpóźniej na 10 dni przed jej terminem. 

 

§ 2. 

Terminy realizacji prac 

1. Termin każdej z wycieczek zostanie każdorazowo ustalony z Zamawiającym z tym, że 

ostateczny termin realizacji umowy nie może przekroczyć dnia 31 grudnia 2018 roku.  

 

§ 3. 

Wynagrodzenie 

1. Cena za organizację wycieczki dla 1 ucznia, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy wynosi brutto: ………….. PLN (słownie złotych: 

…………………………………..) 

2. Cena za organizację wycieczki dla 1 opiekuna, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i ofercie Wykonawcy wynosi brutto: ………….. PLN (słownie złotych: 

…………………………………..) 

3. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy stanowi iloczyn ilości uczniów oraz 

opiekunów biorących udział w wycieczce i cen za organizację wycieczki dla 1 ucznia oraz 

opiekuna. 

4. Całkowita wartość umowy z wyłączeniem prawa opcji nie może przekroczyć kwoty: ……………PLN 

brutto (słownie złotych: ………………………………….zł). 

5. Cena, określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia. Wykonawca 
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zobowiązuje się do utrzymania stałej ceny przez cały okres obowiązywania umowy.  

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 współfinansowane jest ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Łódzkiego na lata 2014-2020. 

 

§ 4 

Prawo opcji 

1. W okresie trwania niniejszej umowy zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z 

prawa opcji polegającym na zwiększeniu liczby uczestników danego wyjazdu. 

2. W przypadku zamiaru skorzystania z prawa opcji w zakresie opisanym w ust. 1, 

Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o planowanym zwiększeniu 

ilości uczestników. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, rozliczenie nastąpi po 

cenach jednostkowych określonych w §3 odpowiednio ust 1 lub ust 2. 

4. Do praw i obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, w ramach wykonania prawa opcji, 

zgłaszania reklamacji, naliczania kar umownych, zasad rozliczeń z tego tytułu, mają 

zastosowanie postanowienia niniejszej umowy. Skorzystanie z prawa opcji nie wymaga 

zawarcia dodatkowego aneksu do niniejszej umowy. 

5. Strony zgodnie oświadczają, iż zastrzeżone prawo opcji opisane w ust. 1 nie rodzi po 

stronie Zamawiającego obowiązku zlecenia zamówienia, natomiast po stronie 

Wykonawcy nie stanowi podstawy do wystąpienia w stosunku do Zamawiającego z 

roszczeniami o wykonanie prawa opcji .    

6.  

§ 5 

Warunki płatności 

1. Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia zakończeniu każdej z wycieczek. Płatność 

nastąpi w terminie do 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej 

faktury/rachunku na Miasto Łódź, NIP 7250028902, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź 

będącego nabywcą faktury/rachunku oraz na Zespół Szkół Geodezyjno – Technicznych im. 

Sybiraków w Łodzi ul. Sybiraków 15 , 91-503 Łódź będącego odbiorcą - za wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z § 1 niniejszej umowy, pod warunkiem otrzymania transzy w 

ramach projektu akademia zawodowców – kompleksowe wsparcie Zespołu Szkół 

Geodezyjno- Technicznych w Łodzi. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT/rachunku bez podpisu 

Zamawiającego. 

3. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca naliczać będzie odsetki w wysokości 

określonej w ustawie. 

4. Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne na 

konto Wykonawcy, podane na fakturze/rachunku.  

 

§ 6. 

Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia wymagane prawnie do świadczenia usług 

turystycznych wynikające z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych ( Dz. U. z 

2004r. Nr 223, poz. 2268 z późn. zm).  
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2. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na rzecz osób uczestniczących w wycieczce umów 

ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na kwotę nie niższą 

niż 10 000 zł- KL i 7.000 zł – NNW   - na osobę.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do przesłania Zamawiającemu kopii dokumentu ubezpieczenia 

najpóźniej na 2 dni przed terminem wyjazdu na wycieczkę. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do działania z najwyższa starannością w celu zapewnienia wysokiego 

standardu usług. 

 

§ 7 

Obowiązki Zamawiającego 

Do obowiązków ZAMAWIAJĄCEGO należy w szczególności: 

a) uzgodnienie z Wykonawcą planowanego terminu wycieczki; 

b) podanie liczby uczestników każdej z wycieczek; 

c) zapłata wynagrodzenia za wykonaną usługę. 

 

§ 8 

Kary, odszkodowanie 

1. W przypadku niewykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 15% wartości umowy brutto, określonej 

zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.  

2. Jeżeli Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, zapłaci 

karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy brutto, określonej, zgodnie z § 3 ust. 3 

umowy. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

należnego zgodnie z § 3 ust. 3 umowy.  

4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę któregokolwiek 

ze świadczeń określonych przez Zamawiającego, dotyczących: transportu,  wyżywienia,  opłat 

za bilety i rezerwacje, bądź jakichkolwiek innych wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia bądź niniejszej umowie, Wykonawca zapłaci karę umowną 

w wysokości 2 % wartości umowy brutto określonej w § 3 ust. 3 umowy za każdy 

stwierdzony pisemnie taki przypadek, w sumie jednak nie więcej niż 20% wartości umowy 

brutto. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych za niewykonanie 

przedmiotu umowy z wynagrodzenia. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego wartość kar umownych, na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 

cywilnym. 

6. Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego karę umowną do 

pełnej wysokości szkody na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.   

7. Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od 

umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej że wykonanie umowy 

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

8. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 2, może nastąpić w terminie 

miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  

 

§ 9 

Reklamacje 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Zamawiającemu służy prawo 

zgłoszenia Wykonawcy reklamacji. 

2. Reklamacja, o której mowa w ust. 1 winna być złożona niezwłocznie w trakcie trwania 

wycieczki, bądź po jej zakończeniu najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia wycieczki. 

3. Reklamacja winna zawierać przedstawienie okoliczności faktycznych uzasadniających 

reklamację oraz żądanie Zamawiającego. 

4. Reklamacja winna być rozpatrzona przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

5. Brak odpowiedzi na reklamację w terminie określonym w ust. 4  oznacza jej uznanie. 

 

§ 10 

 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

1) w stosunku do Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, jeżeli sąd odmówi 

ogłoszenia upadłości ze względu na niewystarczające aktywa na prowadzenie działalności, 

jeżeli Wykonawca zawrze  z wierzycielami układ skutkujący powstaniem zagrożenia dla 

realizacji umowy lub jeżeli nastąpi faktyczna likwidacja przedsiębiorstwa  

2) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub 

znacznej jego części 

3) Wykonawca nie dokonał dostawy 

2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Zamawiającego w całości lub w części. 

3. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi zawierać 

uzasadnienie. 

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności w terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach 

uzasadniających odstąpienie. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać uzasadnienie. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe/ Zmiany umowy 

1. Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane:  

a) w zakresie aktualizacji danych Wykonawcy;  

b)  w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa, odnoszących się do niniejszego 

zamówienia, w tym zmiany stawki VAT;  

c) w przypadku wystąpienia wszelkich obiektywnych zmian, niezbędnych do prawidłowego 

wykonania przedmiotu umowy, jeżeli taka zmiana leży w interesie publicznym, w tym 

np. w przypadku braku uznania danego sprzętu za niekwalifikowany;  

d) w przypadku wystąpienia siły wyższej, np.: wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego 
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przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w 

szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,  

e) Zmiany terminu realizacji umowy pod warunkiem nieprzewidzianych zdarzeń których nie 

dało się przewidzieć  

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

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu  

Cywilnego. 

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszej umowy strony postanawiają poddać pod rozstrzygnięcie 

sądu, właściwego dla Zamawiającego. 

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY               WYKONAWCA 


