Załącznik nr 5 do SIWZ
UMOWA
zawarta w dniu …………………………..2013 r. w Rzeszowie
pomiędzy:
Gminą Miasto Rzeszów reprezentowaną przez Dyrektora III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie Pana
Marka Plizgę
zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………….
NIP: ………..
reprezentowanym przez:
………………………………………….
zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”
Strony umowy oświadczają, że umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
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§ 1.
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest organizacja imprez turystycznych polegających na organizacji wyjazdów
studyjnych poza granice kraju w ramach realizacji projektu pod nazwą „Rozwój III Liceum
Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim”
Szczegółowy opis przedmiotu umowy określa „Opis przedmiotu zamówienia” zawarty w SIWZ stanowiący
Załącznik nr 1 do umowy oraz oferta Wykonawcy stanowiąca Załącznik nr 2 do umowy. Przedmiot umowy
zostanie zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na ustalonych niniejszą umową
warunkach.
§ 2.
Termin realizacji
Realizacja przedmiotu umowy będzie trwać w terminie wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
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§ 3.
Obowiązki Wykonawcy
Wykonawca zobowiązuje się do prawidłowego wykonania wszelkich prac związanych
z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i obowiązującym prawem.
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego o trudnościach w realizacji
przedmiotu umowy, w szczególności o zamiarze zaprzestania jego realizacji.
Wykonawca zapewni niezbędny personel i narzędzia do właściwego i terminowego wykonania umowy.
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad zatrudnionym personelem oraz dopełnienie
wszelkich prawnych zobowiązań związanych z zatrudnieniem personelu.
Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy oraz do zapewnienia zachowania w tajemnicy
przez osoby realizujące umowę w jego imieniu, informacji oraz dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 1
umowy.
§ 5.
Podwykonawcy
Wykonawca może zlecić wykonanie działań realizowanych w ramach przedmiotu umowy Podwykonawcy w
zakresie określonym w Ofercie Wykonawcy.
Wszelkie przepisy niniejszej umowy odnoszące się do Wykonawcy stosuje się odpowiednio do
Podwykonawców, za których działania lub zaniechania Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie
ryzyka.
§ 6.
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Obowiązki Zamawiającego
Zamawiający przekaże Wykonawcy wszystkie informacje lub dokumenty będące w jego posiadaniu,
niezbędne do prawidłowej realizacji Projektu.
Zamawiający będzie, na ile jest to możliwe, współpracować z Wykonawcą przy dostarczaniu informacji,
których Wykonawca może zażądać w celu prawidłowej realizacji Projektu.
§ 7.

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie ……………. zł (słownie: ………………… złotych).
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie wypłacone w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiającego poprawnie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT po otrzymaniu i zatwierdzeniu
przez Zamawiającego odbioru przedmiotu umowy.
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie po odbiorze wyjazdu studyjnego.
4. Zamawiający zastrzega, iż płatność zostanie dokonana pod warunkiem wpłacenia przez Instytucję
Pośredniczącą środków na rachunek Zamawiającego. W przypadku nie posiadania środków na
wydzielonym rachunku do realizacji w/w projektu, płatność zostanie przekazana bezzwłocznie po
dokonaniu przelewu przez instytucje wdrażającą, nie później jednakże niż w terminie 14 dni od otrzymania
środków przez Zamawiającego.
5. Dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
6. Faktury będą wystawione na:
……………………………………….
6. Zapłata wynagrodzenia zostanie dokonana przelewem na rachunek Wykonawcy
………………………………………..
§8
Osoby do kontaktu
Osobą
do
kontaktu
ze
strony
Zamawiającego
jest
………
(tel.
..............
….., email:………….), a ze strony Wykonawcy …………..
§9
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy lub od jej części, bez wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, w
następujących przypadkach:
1) bez wyznaczania terminu dodatkowego, bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia nawet przed
terminem wykonania umowy, jeżeli dotychczasowy przebieg prac wskazywać będzie, iż nie jest
prawdopodobnym wykonanie umowy lub jej części w umówionym terminie, w terminie tygodnia od
dnia kiedy powziął wiadomość o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych
przyczyn;
2) gdy Wykonawca wykonuje umowę lub jej część w sposób sprzeczny z umową,
w szczególności zleca wykonanie prac będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w
ofercie lub rozszerza zakres podwykonawstwa poza wskazany w ofercie bez zgody Zamawiającego, i nie
zmienia sposobu realizacji umowy mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w terminie
tygodnia od upływu terminu określonego w tym wezwaniu;
3) gdy Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności, wszczęte zostało wobec niego postępowanie
likwidacyjne, upadłościowe bądź naprawcze, w terminie tygodnia od dnia kiedy powziął wiadomość o
okolicznościach uzasadniających odstąpienie od umowy z tych przyczyn;
4) gdy Wykonawca nie jest w stanie usunąć lub nie zdoła usunąć w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie istotnych wad przedstawionego do odbioru przedmiotu umowy, w terminie tygodnia od
upływu tego terminu
5) jeżeli Wykonawca złoży fałszywe oświadczenie w ramach realizacji niniejszej umowy albo oświadczenie
niekompletne, którego nie uzupełni w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w terminie
tygodnia od dnia kiedy Zamawiający powziął informacje o okolicznościach warunkujących odstąpienie
od umowy;
6) jeżeli Wykonawca zaprzestanie realizacji umowy lub opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie
trwało dłużej niż tydzień, w każdym czasie do dnia kiedy upływa termin określony w § 2 umowy.
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§ 10
Kary umowne
W przypadku opóźnienia realizacji prac będących przedmiotem umowy, w stosunku do terminów
określonych w SIWZ, zawartego w ofercie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa § 7 ust. 1 umowy.
W przypadku realizacji umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia wskazanym w specyfikacji,
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa
§ 7 ust. 1 za każdą stwierdzoną, zgłoszoną nieprawidłowość, której Wykonawca nie usunie bezzwłocznie po
zgłoszeniu.
Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość
należnych kar umownych, na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie cywilnym.
Kary umowne potrącone zostaną z bieżących płatności lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
według wyboru Zamawiającego.

§ 11
Zmiana umowy
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Zamawiający
przewiduje
możliwość
zmiany
postanowień
niniejszej
umowy
w przypadkach gdy:
1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu zamówienia i/lub
2) konieczność
wprowadzenia
zmian
będzie
następstwem
zmian
wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym, a innym niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami
nadzorującymi realizację w ramach którego realizowane jest zamówienie
3) zmianę wysokości należnego wynagrodzenia w wyniku zmniejszenie ilości osób biorących udział w
danym wyjeździe studyjnym, wówczas Strony mają prawo do zmniejszenia wynagrodzenia do
wysokości stanowiącej iloczyn osób i kwoty przypadającej na jedną osobę..
4) zmiana terminu wykonania poszczególnych wyjazdów, z zastrzeżeniem iż ostateczny termin
wykonania przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane nie później niż do dnia 22 grudnia 2013
roku.
§ 12
Postanowienia końcowe
Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją mniejszej Umowy będą rozstrzygane przez sąd
właściwy dla siedziby Zamawiającego
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Niniejszą umowę wraz z załącznikami sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym
dla każdej ze stron.
Integralną część umowy stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – SIWZ
2) Załącznik nr 2 - Oferta Wykonawcy
Podpisy:
Zamawiający

Wykonawca

