Załącznik nr 1 do specyfikacji BPM.ZZP.271.432.2011

WZÓR UMOWY NR BPM.ZZP.272.432.2011
zawarta w dniu ..........................r. pomiędzy Miastem Nowy Sącz z siedzibą w Nowym
Sączu, Rynek 1 reprezentowanym przez :
Panią BoŜenę Jawor - Zastępcę Prezydenta Miasta Nowego Sącza
zwanym w dalszej części umowy "Zleceniodawcą"

a:

NIP

, REGON

Zwanym w dalszej części umowy „Zleceniobiorcą”

Strony w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego zastosowanego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 nr 113, poz. 759 ze zm.) zawierają umowę
następującej treści:

§1

1. Zleceniodawca zleca, a Zleceniobiorca przyjmuje do wykonania :
realizację zadań o charakterze rekreacyjnym zmierzających do objęcia opieką dzieci
i młodzieŜy zaniedbanej społecznie z terenu miasta Nowego Sącza poprzez realizację akcji
"Bezpieczne Wakacje 2010 r." dla 20 grup po 45 osób i 5 opiekunów, tj.:
- transport autokarem uczestników 20 wycieczek, pojazdem przystosowanym do przewozu 50
osób, wyposaŜonym w klimatyzację.
- organizację 3 godzinnego programu rekreacyjnego dla kaŜdej grupy obejmującego zajęcia
- opiekę 3 instruktorów.
- zapewnienie posiłku dla uczestników wycieczek i opiekunów w formie obiadu
dwudaniowego wraz z deserem
2. W przypadku braku sprzyjającej pogody do zorganizowania zajęć na terenach
rekreacyjnych, Zleceniobiorca zobowiązuje się do zorganizowania programu zajęć
rekreacyjnych w budynku zadaszonym.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo obniŜenia ceny usługi za kaŜdy dzień , w którym
zajęcia odbywać się będą w obiektach zadaszonych
4. Zmiana , o której mowa w punkcie 3 nastąpi w formie aneksu do niniejszej umowy
Koszt pobytu jednej 45 osobowej grupy wraz z 5 opiekunami wynosi

–zł.

§2
Łączna wartość usług związanych z organizacją wycieczek, wymienionych w § 1 wynosi :
,- zł
(słownie zł : 00/100 ).

Załącznik nr 1 do specyfikacji
BPM.ZZP.271.432.2011

Str. 1 z 3

NaleŜność za wykonanie usługi będzie uregulowana na podstawie faktury adresowanej na
Zamawiającego , tj. Miasto Nowy Sącz-Urząd Miasta Nowego Sącza, Rynek 1, 33-300 Nowy
Sącz, NIP 734-001-67-07
Termin realizacji faktury wynosi 14 dni od daty otrzymania.

§3
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia 1 sierpnia 2011 r. do 29 sierpnia 2011 r.
§4

1. Za bezpieczeństwo uczestników zajęć rekreacyjnych, w trakcie ich trwania odpowiada
Zleceniobiorca
2. Zleceniobiorca oświadcza, Ŝe jest ubezpieczony od Odpowiedzialności Cywilnej

§5

Praca zlecona na podstawie niniejszej umowy uznana będzie za wykonaną, po przyjęciu jej
przez Zleceniodawcę w terminie, o którym mowa w § 3 i uznaniu przez Zleceniodawcę
jakości jej wykonania.

§6
Strony ustalają, iŜ w przypadku niewykonania usługi w całości, wynagrodzenie w całości nie przysługuje, a w
przypadku niewykonania usługi w części, wynagrodzenie określone w § 2 ulega proporcjonalnemu
zmniejszeniu, niezaleŜnie od postanowienia § 5 niniejszej umowy.

§7
Strony postanawiają, Ŝe niezaleŜnie od odpowiedzialności określonej przepisami Kodeksu cywilnego
wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych:
-w wysokości 5% wartości umowy, gdy Zleceniobiorca odstąpi od realizacji umowy
w całości lub w części.
2. Kara umowna w razie jej nałoŜenia podlega potraceniu z wynagrodzenia, o którym mowa w § 2
umowy.
3. Zleceniodawca moŜe na zasadach ogólnych dochodzić od Zleceniobiorcy odszkodowania
przewyŜszającego karę umowną.
4. NałoŜenie kar umownych nie ogranicza prawa Zleceniodawcy do rozwiązania umowy
1.

§8

Zapłata za realizację zlecenia wg przyjętej specyfikacji w ustalonym w § 3 terminie
nastąpi przelewem na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu zadania,
adresowanej na: Urząd Miasta w Nowym Sączu, Rynek 1, NIP 734-001-67-07, w
terminie 14 dni od daty otrzymania faktury.

§9
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

§ 10
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W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, tj. 2 egz. dla
Zleceniodawcy, 1 egz. dla Zleceniobiorcy

Podpisy:
Zleceniobiorca:
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