Załącznik nr 6 do SIWZ
Wzór Umowy
zawarta w dniu ………………… w Oławie pomiędzy Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością w Oławie przy ul. 3 Maja 30. Wpisanym do Krajowego Rejestru
Sądowego We Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy pod numerem 0000136724, posiadający
nr NIP 912-17-48-498, REGON 932814669, Kapitał zakładowy 39.465.000 zł.
reprezentowanym przez:
1. Krzysztofa Pękalę – Prezesa Zarządu
zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym”
a
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
reprezentowanym przez:
1. ……………………………………….
2. ……………………………………….
zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”.
W

oparciu

o

przeprowadzone

postępowanie

przez

Zamawiającego

w

trybie

przetargu

nieograniczonego została zawarta umowa o następującej treści:
§1
1. Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.
„Zorganizowanie wyjazdu integracyjno - szkoleniowego” zwanego dalej Wycieczką, dla 42osób do
Izraela i Jordanii, w dniach od …………… do ………….. zgodnie ze standardami określonymi
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nr PO/6/P/2012 stanowiącej załącznik nr 1 oraz
Formularzem Oferty złożonym przez Wykonawcę stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej
umowy.
2. Strony ustalają, iż następujące dokumenty będą uważane, odczytywane i interpretowane, jako
integralna część niniejszej umowy, według następującego pierwszeństwa:
a) niniejsza umowa
b) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia nr PO/6/P/2012
c) formularz Oferty Wykonawcy
§2
Zakres obowiązków Wykonawcy:
1. Wykonawca zobowiązuje się przy wykonaniu niniejszej Umowy dołożyć najwyższej staranności.
2. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w ramach organizacji Wycieczki pełną obsługę i realizację
programu przedstawionego w Formularzu Oferty.

§3
Zakres obowiązków Zamawiającego:
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1. Zamawiający dostarczy Wykonawcy imienną listę Uczestników wraz z datą urodzenia oraz
adresem zamieszkania do 7 dni po podpisaniu umowy celem wystawienia biletów lotniczych,
ubezpieczenia KL, NNW. Zamawiający może dokonać zmian dotyczących nazwiska osoby lecącej
jednak nie później niż na ………(Wypełnia Wykonawca)………. dni przed odlotem.
2. Zamawiający może dokonać zmian ilości uczestników przed planowaną wycieczką w przypadku
ich zwiększenia lub zmniejszenia w terminie nie później niż ………(Wypełnia Wykonawca)……… dni przed
planowaną wycieczką.
3. Zamawiający zobowiązuje się do terminowego dokonania płatności na zasadach określonych
w § 4 niniejszej umowy.
§4
1. Zamawiający

zobowiązuje

się

zapłacić

Wykonawcy

za

wykonanie

przedmiotu

umowy

wynagrodzenie w wysokości:
Cena oferty brutto: …………………….. (słownie: …………………………...………………………)
Całkowity koszt uczestnictwa 1 osoby w wycieczce wynosi brutto …………………….. zł.
2. Płatność za usługę zostanie dokonana na konto Wykonawcy, na podstawie faktur proformy
wystawianych przez Wykonawcę, w następujących ratach:
a) Pierwsza rata w wysokości 30% kwoty, o której mowa w pkt. 1 tj. …………….
(słownie: ………………………………………………………………………………….)
płatna w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.
b) Druga rata w wysokości 70% kwoty, o której mowa w pkt. 1 tj. ………………….
(słownie: ……..…………………………………………………………………………….)
płatna na 30 dni przed planowanym terminem podróży.
3. W terminie 7 dni po zakończeniu Wycieczki Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiającego faktury
końcowe. oddzielnie dla pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Oławie i osób towarzyszących według
dyspozycji Zamawiającego. Cena oferty o której mowa w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich usług
wymienionych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do niniejszej umowy i nie ulegnie ona zmianie.
§5
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w wysokości 10%
całkowitej wartości brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 z powodu nienależytego wykonania
przedmiotu umowy w szczególności niezachowania warunków, o których mowa w załączniku nr 1
i nr 2 do niniejszej umowy.
2. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy odsetek umownych za nieterminowe
dokonanie płatności wynikającej z § 4 ust. 2
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości
poniesionej szkody.
§6
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod
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rygorem nieważności.
2. Zgodnie z art. 144 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy
w stosunku do treści oferty:

a)

zmiana ilości uczestników wycieczki (zwiększenie max do 5 osób), która
skutkować będzie zmianą wartości przedmiotu zamówienia;

b)

zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej. Siła
wyższa, to zdarzenie zewnętrzne o obiektywnie małym stopniu
prawdopodobieństwa pojawienia się zdarzenia w określonej sytuacji, a którego
szkodliwe następstwo przy zastosowaniu współczesnej techniki uniemożliwia
wykonawcy wykonywanie w części lub całości jego zobowiązań;

c)

zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawcę
przepisów dotyczących stawki procentowej należnego podatku VAT
uwzględnionej w formularzu ofertowym;

d)

zmiana w przypadku regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie
podpisania umowy, wywołujących potrzebę jego zmiany;

e)

zmiana oznaczenia danych Zamawiającego i/lub Wykonawcy;
§7

Spory mogące powstać na tle wykonania umowy strony poddają rozstrzygnięciu właściwemu
miejscowo sądowi powszechnemu wg siedziby Zamawiającego.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o usługach turystycznych.

§9
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
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