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Załącznik nr 4  
do SIWZ ZP 271/20/2012 

 

UMOWA ZP 272/    /2012 

 

na zadanie „Organizacja wypoczynku letniego wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki 

antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie” zawarta  

w dniu……………...…    w Kątach Wrocławskich pomiędzy Gminą Kąty Wrocławskie zwaną  

w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

 

Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie   – Antoni Kopeć 

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy   – Małgorzaty Wujciów 

z jednej strony, a: 

…………………………………………. z siedzibą w ………………………………………………… 

działającą na podstawie …………………………………………….......................................……… . 

reprezentowanym przez: 

………………………………...      -  ……………………… 

 

zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, uprawnioną do wykonania zadania objętego niniejszą 

umową w następstwie wyboru przez Zamawiającego oferty Wykonawcy w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U  

z 2010 Nr 113 poz.759  z późn. zm.). 

 

 

 

§1 

1.  Wykonawca zobowiązuje się w ramach zadania: „Organizacja wypoczynku letniego  

wraz z transportem i realizacją programu profilaktyki antyalkoholowej dla 120 dzieci w wieku 

7-15 lat z terenu Gminy Kąty Wrocławskie „-do organizacji turnusów 10-dniowych (9 noclegów) 

dla 120 dzieci w wieku od 7-15 lat każdy, przy liczbie uczestników pozostających pod opieką 

jednego wychowawcy nie większej niż 15 osób. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określony został w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

umowy, stanowiącym integralną część umowy. 

3. Miejsce realizacji zamówienia  ....................................................................... ................................. 

( dokładny adres ośrodka wraz z numerem telefonu) 

§2 

1. Wykonawca zapewnieni transport dzieci z opiekunami do i z miejsca wypoczynku do Kątów 

Wrocławskich autokarami własnymi lub wynajętymi ( w ciągu dnia), w pełni sprawnymi 

dopuszczonymi do przewozu dzieci, obsługiwanymi przez doświadczonych kierowców 

znających trasę, z czynnymi podczas podróży: klimatyzacją, wc i TV, ubezpieczenie 

uczestników koloni na czas przejazdu i pobytu - minimalna kwota 10.000 zł na dziecko . 
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2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu formularzy kart kolonijnych 

uczestników kolonii w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 

§3 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczne wykonanie usługi i za bezpieczeństwo 

dzieci w okresie realizacji zamówienia. 

2. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą oraz na warunkach określonych  

w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

3. Wykonawca oświadcza, że posiada : 
 

• zezwolenie na prowadzenie działalności turystycznej nr 

• zezwolenie na wykonywanie przewozów autokarowych nr 

• ubezpieczenie OC organizatora turystyki nr 

• kartę kwalifikacyjną obiektu wydana przez właściwe terytorialnie Kuratorium Oświaty 

dostarczone do zamawiającego w terminie do 15.06.2012 

§4 

Ustala się termin wykonania przedmiotu umowy tj. rozpoczęcie kolonii od dnia .............. .................. 

zakończenie kolonii do dnia ..... ......................................................  

§5 

Zamawiający oświadcza, że posiada środki finansowe na zrealizowanie przedmiotowego zadania. 

§6 

Strony ustalają wynagrodzenie za  turnus 10-dniowy w okresie  podanym w § 1 dla 120 dzieci  

z transportem w obie strony wynosi ..................... zł (słownie: ...............................  brutto) 

§7 

Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonane prace: 

1. Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu rozliczenia końcowego przedmiotu umowy. 

2. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, 

przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku Zamawiającego.\ 

3. W razie nieterminowej zapłaty Wykonawca może naliczyć ustawowe odsetki. 

4. Faktura, którą Wykonawca wystawi do zapłaty Zamawiającemu płatna będzie z konta  

w Banku Spółdzielczym w Kątach Wrocławskich 

§8 

1. Zamawiający ustanawia do pełnienia obowiązku koordynatora w zakresie realizacji przedmiotu 

zamówienia - Annę Dębicką 

Wykonawca ustanawia do pełnienia obowiązków kierownika kolonii - .......................................... 

2. Gmina Kąty Wrocławskie ma prawo kontroli prawidłowości wykonywania zadań objętych 

umową.  

W ramach prawa do kontroli wykonawca jest zobowiązany udzielić Gminie Kąty Wrocławskie 

wszystkich informacji dotyczących realizacji zadania objętego umową. 

3  W czasie turnusu przedstawiciel Zamawiającego może dokonać w każdym czasie kontroli 

dotyczącej wypełnienia przez Wykonawcę umowy. W trakcie kontroli Wykonawca zobowiązuje 

się zapewnić w/w osobie: wyżywienie, oddzielne pomieszczenie sypialne oraz odpowiednie 

warunki pracy. 

4. Jeżeli w trakcie kontroli, upoważniony przedstawiciel Zamawiającego, stwierdzi, że Wykonawca 

realizuje przedmiot Umowy niezgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Umowie 
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Wykonawca będzie zobowiązany do niezwłocznego usunięcia nieprawidłowości, jednak  

w terminie nie dłuższym niż określi to przedstawiciel Zamawiającego. 

5.  W przypadku rozwiązania umowy, nie przysługuje wynagrodzenie za nie zrealizowaną część 

turnusu. 

4.  Nie usunięcie w terminie nieprawidłowości, o których mowa w ust. 4, spowoduje rozpoczęcie 

naliczania kar umownych, w wysokości określonej w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy. 

§9 

1.  Strony ustalają odpowiedzialność Wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

przedmiotu umowy w formie kar umownych: 

1) 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust.2 za każdy przypadek nienależytego 

wykonania umowy. 

2) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 25 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 2. 

2. Zamawiając zastrzega, że niezależnie od kar umownych może dochodzić odszkodowania na 

zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy gdy zostanie ogłoszona upadłość 

Wykonawcy lub jego likwidacja. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia postanowień 

umowy lub przepisów Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży 

szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U Nr 12 poz. 67 ze zmianami). 

5. Wykonawca może przetwarzać powierzone mu dane wyłącznie osobom w celu i zakresie 

niezbędnym do realizacji umowy. 

 §10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą dokonywane w postaci pisemnych aneksów podpisanych  

przez strony pod rygorem nieważności. 

§11 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego  

oraz ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

§12 

Sprawy sporne, których nie będą w stanie załatwić we własnym zakresie rozstrzygać będzie właściwy 

Sąd dla Zamawiającego . 

§13 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy,  

dwa dla Zamawiającego. 

 

ZAMAWIAJĄCY      WYKONAWCA 
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Załącznik nr 1 

do Umowy ZP 272/………./2012 r. 

z dnia .............. 2012 r.  

 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 

§1 

Organizator wypoczynku obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i 

właściwej opieki wychowawczej oraz obowiązany jest zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę 

pedagogiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r w 

sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a 

także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U Nr 12 poz. 67 ze zmianami). 

 

§2 

Wykonawca zapewni pobyt dzieci w ośrodku wypoczynkowym murowanym, ogrodzonym z 

bezpłatnym dostępem do boiska oraz świetlicy wyposażonej w sprzęt audio-wizualny spełniającym 

wymogi bezpieczeństwa i higieny. 

§3 

Wykonawca zapewni obiekt kolonijny z zapleczem socjalnym i sanitarnym w pełni sprawnym 

(prysznice i umywalki z zimna i ciepła woda przez całą dobę bez ograniczeń ), posiadającym kartę 

kwalifikacyjną obiektu zatwierdzoną przez właściwe miejscowo Kuratorium Oświaty (z 

bezwzględnym wykluczeniem możliwości zakwaterowania pod namiotami oraz domkach 

kempingowych). 

§4 

Wykonawca zapewni zakwaterowanie w pokojach dwu, trzy, czteroosobowych o standardowym 

sprawnym wyposażeniu, łóżka pojedyncze (nie piętrowe ) bez dostawek , wejścia do każdego pokoju 

z wewnętrznego korytarza. 

§5 

1. Wykonawca zapewnienia uczestnikom pełne wyżywienie dzienne: śniadanie (w tym codziennie 

mleko, płatki i dżem), obiad dwudaniowy (zupa bez ograniczeń ) podwieczorek i kolacja ostatniego 

dnia - ( suchy prowiant na drogę ). 

2. Uczestnicy koloni korzystać będą ze stołówki na terenie ośrodka. 

§6 

1. Wykonawca zapewnia korzystanie z kąpielisk wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych 

spełniających warunki Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 r w sprawie warunków 

bezpieczeństwa osób przebywających w górach , pływających, kąpiących się i uprawiających 

sporty wodne ( Dz. U Nr 57 poz.358) pod opieką wychowawców i przynajmniej jednego ratownika 

z odpowiednimi kwalifikacjami. 
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2. Przed rozpoczęciem turnusu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na co 

najmniej 10 dni przed terminem wyjazdu, listę wychowawców i osoby planowanej do realizacji 

programu profilaktycznego. 

 

§7 

Stron ustalają, że w czasie trwania turnusu opieka nad uczestnikami sprawowana będzie przez 

wykwalifikowaną kadrę. 

§8 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia opieki medycznej tj. całodobowej opieki pielęgniarskiej 

na terenie obiektu oraz opiekę lekarską na wezwanie. 

 

§9 

1.  Wykonawca zobowiązuje do organizacji programu kulturalno - oświatowego i sportowego 

obejmującego zorganizowanie wycieczki autokarowej całodniowej do atrakcyjnej 

turystycznie miejscowości ze zwiedzaniem obiektów dziedzictwa kulturowego i innych atrakcji 

regionu ( z opłaceniem wstępu do zwiedzanych miejsc, obiadu ), piesze i rowerowe wycieczki 

po okolicy, zabawy, gry i zawody sportowe, (z nagrodami) ogniska, dyskoteki. 

2. Obowiązki określone w pkt. 1 realizowane będą w ilości i terminach określonych w 

ramowym programie dnia kolonijnego i programie kulturalno oświatowym realizowanym 

podczas letniej kolonii), który wykonawca dostarczy zamawiającemu do dnia 15.06.2012r. 

§10 

1. Strony uzgadniają, że Wykonawca zrealizuje program profilaktyczny w wymiarze min. 8 godzin 

zajęć dla każdej grupy. 

2. Program profilaktyczny realizowany w czasie kolonii w szczególności dotyczyć będzie wiedzy na 

temat środków uzależniających , promocji zdrowego stylu życia, ćwiczenia umiejętności 

społecznych i psychologicznych, uczenia akceptowanych społecznie sposobów rozwiązywania 

konfliktów, ćwiczenia pozytywnego myślenia oraz rozwijania poczucia własnej wartości . Zajęcia 

powinny być adekwatne do wieku odbiorców i przekazywać rzetelną informację na temat zagrożeń 

i skutków podejmowanych zachowań ryzykownych. 

 

ZAMAWIAJACY        WYKONAWCA 

 


