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Załącznik nr 7 do SIWZ 

 
Projekt umowy  

 
zawarta w dniu ............................................ 2013 r. w Łowiczu w wyniku przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zgodnie z przepisami art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) 
pomiędzy: 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego  
i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu, zwanym dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez: 
Mirosława Kreta – Dyrektora Szkoły 
 
a  
………………………………………………………………………………………………………… 
zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
……………………………… 

 
§ 1 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i obsługa wyjazdów do Niemiec  
(Papenburg i okolice) na praktyki uczniowskie oraz wizyty studyjne dla nauczycieli w ramach 
projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa  
i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 
RCKUiP w Łowiczu”. 
2. Wyjazdy będą odbywały się w latach 2013 – 2014.  
3. Ilość osób, długość pobytu 
3.1.  Wyjazdy w 2013 r. 
3.1.1. Wyjazd studyjny nauczycieli  
18 osób/5 dni (dwie grupy, tj. 8 nauczycieli z grupy gastronomicznej + tłumacz i 8 nauczycieli 
z grupy rolniczej + tłumacz.), 
3.1.2. Wyjazd na praktyki uczniowskie 
 - Praktyki z przedmiotów gastronomicznych 
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób/14 dni 
 - Praktyki z przedmiotów rolniczych:  
 I grupa 
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób /14 dni 
II grupa  
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób /14 dni. 
3.2.  Wyjazdy w 2014 r. 
3.2.1. Wyjazd na praktyki uczniowskie z przedmiotów gastronomicznych 
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób /14 dni 
3.2.2. Wyjazd na praktyki uczniowskie z przedmiotów rolniczych  
I grupa 
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób /14 dni. 
II grupa 
10 uczniów + 2 nauczycieli + 1 tłumacz = 13 osób /14 dni. 
4. Terminy wyjazdów: 
4.1.  2013 r. 



 
 

 

2 
Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 

 

4.1.1. Wyjazdy studyjne nauczycieli  
Wyjazd (dojazd, pobyt, powrót) w dniach: 16.02.2013 r. – 22.02.2013 r.  
4.1.2. Wyjazdy na praktyki uczniowskie  
- Praktyki z przedmiotów gastronomicznych 
Pobyt w dniach: 01.06.2013r. - 14.06.2013r.  
- Praktyki z przedmiotów rolniczych 
I grupa 
Pobyt w dniach: 01.06.2013r. - 14.06.2013r.  
II grupa 
Pobyt w dniach: 31.08.2013r. -13.09.2013r. 
4.2.  2014 r. 
4.2.1.Wyjazd na praktyki uczniowskie z przedmiotów gastronomicznych 
Pobyt w dniach: 01.06.2014r. - 14.06.2014r.    
4.2.2. Wyjazd na praktyki uczniowskie z przedmiotów rolniczych 
- I grupa 
Pobyt w dniach: 01.06.2014r. - 14.06.2014r.  
- II grupa 
Pobyt w dniach: 31.08.2014r. - 13.09.2014r.  
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić transport dla każdej z grup na trasie:  
Łowicz ul. Blich 10 –  budynek, w którym Wykonawca oferuje zakwaterowanie  
i na  trasie:  budynek, w którym Wykonawca oferuje zakwaterowanie do Łowicza ul. Blich 10 
oraz transport na terenie Niemiec autokarami lub mikrobusami pomiędzy miejscem 
zakwaterowania a miejscami odbywania poszczególnych spotkań w trakcie trwania wizyty 
studyjnej nauczycieli (w obie strony), pomiędzy miejscem zakwaterowania a miejscami 
odbywania praktyk (w obie strony) oraz na trasie wycieczek. 
6. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić całodzienne wyżywienie, noclegi, tłumacza  
i ubezpieczenie uczestników w czasie całego wyjazdu. Usługi te muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej 
SIWZ. 
7. Wykonawca zapewni każdej z grup, która będzie odbywała praktyki uczniowskie  
min. 2 wycieczki w układzie sobotnio-niedzielnym (Brema, Sogel i Emden). Usługi te muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ. 
8. Zamówienie musi być wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy  
oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ. 
9. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX 
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności  
i jakości szkolnictwa zawodowego. 
 

§ 2 
 

 
Zamówienie będzie realizowane z uwzględnieniem terminów poszczególnych wyjazdów 
określonych w  § 1 ust 4 niniejszej umowy, zwanej dalej Umową, do dnia 14.09.2014r. 
 

§ 3 
 

1. Cena brutto za wykonanie całości zamówienia wynosi ………………………..………….. zł 
Słownie: ………………………………………………………………………………………….. 
2. Cena wskazana w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera wszelkie koszty 
związane z wykonaniem przedmiotu umowy.  
3. Zamawiający nie przewiduje waloryzacji ceny. 
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4. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych. 
 

§ 4 
 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy 
nastąpi fakturami/rachunkami częściowymi po zrealizowaniu zgodnie z Umową i SIWZ  
każdego z niżej wskazanych wyjazdów: 
1.1. Wyjazd studyjny nauczycieli przedmiotów rolniczych w 2013r. 
1.2. Wyjazd studyjny nauczycieli przedmiotów gastronomicznych w 2013r. 
1.3. Wyjazd na praktyki z przedmiotów gastronomicznych w 2013r. 
1.4. Wyjazd na praktyki z przedmiotów rolniczych grupa I w 2013r. 
1.5. Wyjazd na praktyki z przedmiotów rolniczych grupa II w 2013r. 
1.6. Wyjazd na praktyki z przedmiotów gastronomicznych w 2014r. 
1.7. Wyjazd na praktyki z przedmiotów rolniczych grupa I w 2014r. 
1.8. Wyjazd na praktyki z przedmiotów rolniczych grupa II w 2014r. 

2. Podstawę do wystawienia faktury/rachunku stanowi pisemny protokół odbioru usługi, 
 zatwierdzony przez upoważnioną przez Zamawiającego osobę, z którego treści 
 wynikać będzie, że usługa ta została prawidłowo wykonana tj. zgodnie z opisem 
 przedmiotu zamówienia.  

3.  Wartość rachunku/faktury częściowej stanowić będzie suma cen wskazanych  
 w formularzu ofertowym w każdej z kategorii kosztów dla danego wyjazdu.  

4.  Każdą fakturę/rachunek częściowy należy wystawić w rozbiciu na następujące kategorie 
 kosztów:  
 4.1. zakwaterowanie 
 4.2. wyżywienie 
 4.3. dojazd do Partnera Niemieckiego 
 4.4. dojazdy lokalne 
 4.5. ubezpieczenie uczestników wyjazdu 
 4.6. tłumacz języka niemieckiego 
 4.7. uczestnictwo uczniów w programie kulturalnym podczas pobytu w Niemczech. 

5.  Należność wynikająca z faktury/rachunku płatna będzie przelewem  
 z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy nr ………………….. w terminie 30  dni, 
 licząc od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej 
 faktury/rachunku wraz z zatwierdzonym protokołem odbioru usługi.  

 
 

§ 5 
 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych uczestników wyjazdu  
i przetwarzania tych danych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 
kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków 
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy 
informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),  
a w szczególności do:  
- nie ujawniania w jakiejkolwiek formie informacji uzyskanych w trakcie realizacji zamówienia 
dla celów nie związanych z realizacją zamówienia, 
- ochrony informacji uzyskanych od zamawiającego w związku z realizacją zamówienia. 
2. Wykonawca przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych podejmie środki 
zabezpieczające zbiór danych, o których mowa w art. 36-39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 
r. o ochronie danych osobowych oraz ww. rozporządzeniu. 
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§ 6 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w następujących przypadkach: 
1.1. jeżeli Wykonawca nie podjął wykonywania obowiązków wynikających z Umowy  
lub przerwał ich wykonywanie z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.  
1.2. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki bez zachowania wymaganej staranności, 
szczególnie jeśli nie realizuje ich zgodnie z SIWZ, lub realizuje je w sposób zagrażający 
bezpieczeństwu uczestników wyjazdu. 
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od Umowy jeżeli Zamawiający nie podjął wykonywania 
obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty 
powzięcia wiadomości o przyczynie odstąpienia, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

 
§ 7 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne: 

1.1. za zwłokę w realizacji któregokolwiek z wyjazdów, o których mowa w § 1,  
za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5 %  wynagrodzenia umownego,  

1.2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn 
obciążających Wykonawcę, w wysokości 10%  wynagrodzenia umownego. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące kary umowne:  
1.1. za zwłokę w płatności w stosunku do terminu płatności w wysokości odsetek 

ustawowych za każdy dzień zwłoki. 
1.2. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn obciążających 

Zamawiającego, w wysokości 10% całości wynagrodzenia umownego. 
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
4. Kary umowne płatne będą w terminie 30 dni od daty wystawienia noty księgowej. 
5. Zamawiający może dokonać potrącenia naliczonych i należnych mu kar umownych  
z płatności rachunku / faktury wystawionej przez Wykonawcę. 

 

§ 8 

 
1. Zgodnie z art. 144 ustawy – Prawo zamówień publicznych zakazuje się istotnych zmian 
postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość takiej zmiany  
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił 
warunki takiej zmiany. Zmiana dokonana wbrew tym postanowieniom jest nieważna.  
2. Zgodnie z art.145 ustawy - Prawo zamówień publicznych, w razie wystąpienia istotnej 
zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić  
od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.  
W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 
wykonania części Umowy. 
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmian w następującym zakresie i na warunkach 
określonych poniżej:  
3.1. Zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności 
spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi 
lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy – 
zmianie mogą ulec terminy wyjazdów oraz sposób rozliczania się  Wykonawcą. 
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3.2. Gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy zgodnie  
z SIWZ – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminów 
wyjazdów. 
3.3. Zaistnienia siły wyższej – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów 
realizacji umowy - o czas działania siły wyższej i/lub zmniejszenia zakresu Umowy. 
Warunkiem zmniejszenia zakresu Umowy jest zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy. 
3.4. Zmianę sposobu rozliczenia z Wykonawcą, jeżeli jest to związane z uzyskaniem 

przez Zamawiającego środków finansowych na realizację projektu pn. „PWP Wykorzystanie 

europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój 

kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”, pod warunkiem, 

że cena nie ulegnie podwyższeniu. 

3.5. Zmiana rachunku bankowego Wykonawcy, pod warunkiem złożenia przez niego 

pisemnego wniosku do Zamawiającego. 

3.6. Zmian związanych z uzyskaniem przez Zamawiającego dofinansowania na realizację 

projektu pn. „PWP Wykorzystanie europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa  

i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 

RCKUiP w Łowiczu” lub z dotrzymaniem zobowiązań wynikających z umowy o jego 

dofinansowanie. 

3.7. Zmianę sposobu wykonywania usług, jeśli przyczyni się to do zwiększenia komfortu 

uczestników wyjazdów, a cena nie ulegnie zwiększeniu. 

3.8. Zmniejszenie zakresu Umowy, jeśli realizacja projektu pn. „PWP Wykorzystanie 

europejskich doświadczeń z dziedziny rolnictwa i gastronomii szansą na zdobycie i rozwój 

kompetencji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu” zostanie przerwana  

ze względów niezależnych od Zamawiającego, pod warunkiem zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

3.9. Zmianę osób, które będą realizowały zamówienie, pod warunkiem, że spełniają 
warunki określone w SIWZ. 
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 9 

 
1. Strony zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego pisemnego powiadamiania  
o każdej zmianie ich siedziby lub adresu dla doręczeń korespondencji. W przypadku 
naruszenia powyższego obowiązku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany 
adres będzie uznane za doręczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczty  
po dwukrotnym awizowaniu. 
2. Ewentualne spory wynikłe w trakcie realizacji Umowy będą rozstrzygane  
w pierwszej kolejności polubownie. W przypadku braku takiego porozumienia, sporne 
kwestie rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.  
3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być przenoszone na osoby 
trzecie, bez pisemnej zgody obu Stron. Zamawiający nie dopuszcza cesji należności 
wynikających z niniejszej umowy. 
4. Umowa podlega prawu polskiemu.  
5. Językiem korespondencji, dokumentacji oraz wszelkich kontaktów w sprawach realizacji 
niniejszej Umowy jest język polski.  
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6. W sprawach nieobjętych Umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego 
i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm). 
7. Integralną część Umowy stanowią: 
1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
2) Oferta Wykonawcy. 

 
§ 10 

 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej  
ze stron. 
 

 
 
Zamawiający:                           Wykonawca: 

 


