
Załącznik Nr 7

- projekt  umowy

UMOWA NR ….....

zawarta w dniu ................... 2017 r. w Czeladzi pomiędzy:

Miasto  Czeladź  -  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej   zwanym  w  dalszej  części  umowy
Zamawiającym , z siedzibą przy ul. 17 Lipca 27, 41-250 Czeladź, reprezentowanym przez:
mgr Anetę Jóźwin – Rybską - Dyrektor

a
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą  o następującej treści:

§ 1
Zgodnie  z  wynikiem   przeprowadzonego  zapytania  ofertowego  Zamawiający powierza  a
Wykonawca przyjmuje  do  wykonania  realizację zamówienia polegającego   na wykonaniu
następującej usługi:
Zorganizowanie  koloni  profilaktycznych  14  –  dniowych  /w  tym  13  noclegów/  w
…............................................................. dla grupy 60 dzieci –  w terminie od …...........................
do …..................................... *)

1. Wymagania ogólne:
 1.1. Wyżywienie: 

 4 posiłki dziennie oraz suchy prowiant na wycieczki,  woda do picia zgodnie
z zapotrzebowaniem. 

 posiłki dla uczestników kolonii powinny być zróżnicowane i uwzględniać sezonowość
występowania produktów oraz zapewnić pokrycie zapotrzebowania wypoczywających
dzieci na niezbędne składniki odżywcze. Powinny być urozmaicone i odpowiadać
normom żywienia opracowanym przez Instytut Żywności i Żywienia zarówno pod
względem ilości,   jak i jakości oraz wartości odżywczych, a także bogate w witaminy,
owoce i warzywa. 

 pierwszym posiłkiem będzie obiad w dniu przyjazdu  do  ośrodka  bez  względu  na
godziną  przyjazdu i ostatnim posiłkiem będzie obiad  w dniu wyjazdu. Na drogę
powrotną uczestnicy kolonii otrzymają suchy prowiant  ( w tym napoje). Zawartość
paczki stanowiącej suchy prowiant winna zawierać co najmniej: bułkę z wędliną, bułkę z
serem  żółtym,  bułkę  typu  drożdżówka,  trzy  napoje  owocowe  o  poj.  250  ml,  wodę
mineralną  niegazowaną  (poj.  500  ml).  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić
uczestnikom kolonii stały, nieograniczony dostęp do napoi ( zimne napoje, kompot lub
herbata) – w stołówce lub na korytarzu .

 1.2.   Budynek:
- musi być  wolnostojący, murowany, zagospodarowany i pozbawiony jakichkolwiek przedmiotów  i
urządzeń mogących zagrażać bezpieczeństwu oraz ogrodzony. Nie dopuszcza się zakwaterowania w
obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku (bursy, szkoły itp.). 
-  Obiekt  kolonijny  powinien  posiadać  aktualną  na  rok  2017  opinię  właściwej  miejscowo  Straży
Pożarnej o dopuszczeniu obiektu do zorganizowania w nim wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
-  Obiekt  przeznaczony  na  placówkę  wypoczynku  dzieci  musi  spełniać  wymogi  dotyczące
bezpieczeństwa,  ochrony  przeciwpożarowej,  warunków  higieniczno  –  sanitarnych  oraz  ochrony
środowiska  określonych  przepisami  o:  ochronie  przeciwpożarowej,  Prawo  budowlane,  państwowej
inspekcji sanitarnej i o ochronie środowiska. W pokojach przeznaczonych do zakwaterowania dzieci
oraz w łazienkach nie dopuszcza się jakiegokolwiek zagrzybienia.
- musi być monitorowany całodobowo
 1.3.  Warunki zakwaterowania: 

 uczestnicy kolonii muszą być zakwaterowani w pokojach maksimum 3-osobowych



posiadających własny węzeł  sanitarny (każdy pokój musi posiadać łazienkę z WC z
nieograniczonym dostępem do  ciepłej  i  zimnej  wody).  Nie dopuszcza się używania
łóżek piętrowych  i  małżeńskich. Przy każdym łóżku –  tapczaniku wymagana  jest
szafka nocna. W pokoju powinny znajdować się szafa,  stół oraz krzesła w liczbie
odpowiadającej liczbie dzieci w pokoju oraz przynajmniej 1 lampa sufitowa i kosz na
śmieci, 

 stołówka na terenie ośrodka;
 węzły sanitarne w budynku z nieograniczonym dostępem do ciepłej i zimnej wody,
 świetlica mieszcząca min. 60 osób, wyposażona w sprzęt RTV;
 teren rekreacyjny w obrębie obiektu: boisko do gry w piłkę, miejsce na ognisko;

2.   WYKONAWCA   JEST     ZOBOWIĄZANY     ZAPEWNIĆ     ZE     SWOJEJ     STRONY  :

a)  Kierownika  koloni  i   5  wychowawców kolonii (dla  5  grup  dzieci  po  12  w  każdej  grupie)
posiadających niezbędne kwalifikacje zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Edukacji  Narodowej w
sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży z dnia 30 marca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 452). 

b) Wykonawca zapewnia opiekę pedagogiczną przez wychowawców w czasie przejazdu na kolonie,
poprzez  opiekę  w  czasie  pobytu  dzieci  na  kolonii,  aż  do  wydania  dzieci  rodzicom lub  prawnym
opiekunom w miejscu przyjazdu dzieci  z kolonii.  Zamawiający nie dopuszcza  sytuacji,  w której  w
czasie podróży dzieci na i z kolonii, opiekę będzie sprawowała inna osoba niż wychowawcy przypisani
do każdej grupy kolonijnej.

b)  opiekę medyczną  –  pielęgniarka  legitymująca  się  prawem wykonywania  zawodu,  zgodnie  z
ustawą z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej  (tj. Dz. U. z 2016 r. Nr 1251 z
późn. zm.)  na miejscu w ośrodku przez 24 godz, a lekarz na wezwanie. Apteczka podręczna na
obiekcie do dyspozycji podczas wycieczek pieszych jak i autokarowych. Wykonawca zobowiązany jest
także zapewnić, w razie konieczności, dowiezienie i odwiezienie uczestnika kolonii wraz z opiekunem
do punktu opieki medycznej tj. do przychodni lub szpitala.

c) programy rekreacyjno – profilaktyczne  dostosowane do grup wiekowych zawierające:
minimum   2   wycieczki   krajoznawcze autokarowe, zapewnienie obsługi licencjonowanego przewodnika
na wycieczkach oraz bezpłatny wstęp dzieci i  młodzieży  do zwiedzanych w czasie wycieczek
obiektów, ogniska   –    min.     2,     wyjścia   do aquaparku   lub inny akwen wodny –    min.   2. Wykonawca
zapewnia realizację oraz zaplecze do realizacji programów rekreacyjno - profilaktycznych dla dzieci i
młodzieży  z zakresu problematyki uzależnień, opracowanych przez Wykonawcę. Celem programów
powinno być promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek, wzmacnianie działań
chroniących przed zachowaniami ryzykownymi, wspieranie pozytywnej aktywności dzieci i młodzieży
oraz zapewnienie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień w formie zajęć indywidualnych i
grupowych (min. 2 godziny lekcyjne dziennie z wyłączeniem dnia  przyjazdu i odjazdu);

d) czapki i chusty identyfikacyjne dla wszystkich uczestników kolonii

e) konkursy  z  nagrodami  dla  zwycięzców,  oraz  dyplomy  i  upominki  dla  wszystkich  dzieci  na
zakończenie turnusu

f) drobny sprzęt sportowy do prowadzenia zajęć sportowych, artykuły plastyczne

g)  przewóz dzieci i  młodzieży  w obie strony oraz obsługę autokaru  zgodnie z obowiązującymi
przepisami. 

Przewóz powinien się odbywać czystym, sprawnym technicznie autokarem, spełniającym wszelkie
wymogi zezwalające na przewóz dzieci.  Autokar powinien być sprawny technicznie w dniu wyjazdu
powinien posiadać wszystkie aktualne przeglądy i dokumenty wymagane do przewozu pasażerów. 
Autokar musi  spełniać wymagania  określone w przepisach prawa zawartych w ustawie z  dnia  14
grudnia 2016 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. z dnia 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 128 z
późn.  zm.)  oraz  odpowiadać  warunkom  technicznym  określonym  w  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich
niezbędnego wyposażenia (tj. z dnia 27 października 2016 r.  (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 z późn.
zm.).  Autokar winien zapewniać swobodne, bezpieczne i szybkie zajęcie miejsca,  być dostosowany
do ilości uczestników kolonii oraz przewozu bagażu. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnbxgq2da
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgyytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgyytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzygi3dm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanzygi3dm


W  przypadku  wystąpienia  awarii  autokaru uniemożliwiającą  jego  dalszą  jazdę  oraz  szybką  i
niezwłoczną  naprawę  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  podstawienia  na  koszt  własny  autokar
zastępczy w czasie nieprzekraczającym 2 godzin od wystąpienia awarii, który gwarantuje dojazd do
miejsca zakwaterowania. Obsługa autokaru jest zobowiązana do natychmiastowego powiadomienia o
awarii  przedstawiciela  Zamawiającego odpowiedzialnego za dany wyjazd.  Zamawiający nie ponosi
żadnych dodatkowych kosztów wynikających z awarii środka transportu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo poddania podstawionego na miejsce zbiórki autokaru oraz
kierowców kontroli przez policję.

h)  ubezpieczenie grup w pełnym zakresie - ubezpieczenie  każdego z uczestników kolonii  oraz
każdego członka kadry  pedagogicznej  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  NNW  na  kwotę
10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) oraz posiadanie przez usługodawcę ubezpieczenia w
zakresie  odpowiedzialności  cywilnej  OC.  Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca najpóźniej  na  1
dzień przed wyjazdem, dostarczył  Zamawiającemu potwierdzoną za  zgodność z  oryginałem kopię
polisy ubezpieczeniowej od NNW uczestników kolonii.

Powyższe wymogi zostały wkalkulowane w cenę 1 skierowania.

§ 2.
1. Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wypełnienie wszystkich warunków

zawartych w niniejszej umowie.
2. Dokumenty z zapytania ofertowego stanowią integralną część niniejszej umowy. 

§ 3.
1. Wykonawca  zobowiązuje się zrealizować program rekreacyjno – profilaktyczny zgodnie z

załącznikiem Nr 1- /opracowanym na bazie oferty.
2. W  terminie  14  dni  po  zakończeniu  turnusu  Wykonawca   zobowiązany  jest  przedstawić

sprawozdanie z przebiegu realizacji zamówienia. 
3. Wykonawca   jest  zobowiązany przedstawić  Zamawiającemu zaświadczenie  o zgłoszeniu

wypoczynku wystawione przez właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania
Wykonawcy Kuratora oświaty, najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem  turnusu pobytowego. 

4. W  przypadku  nie  spełnienia  warunku  umowy  zawartego  w  ust.  3  Zamawiający   może
rozwiązać umowę z Wykonawcą  w trybie natychmiastowym.                

§ 4.

1. Wykonawca   zobowiązuje się zapewnić świadczenia jak w § 1 – 2 niniejszej umowy:

dla 60 dzieci w cenie …..............................złotych na jedną osobę brutto,

(słownie:.....................................................................................................)

2. Wartość szacunkowa umowy wynosi :

….............złotych netto, słownie: ….......................................................................................

….............złotych brutto, słownie: …..................................................................................

Kwota ta może ulec zmianie w zależności od faktycznej ilości uczestników wyjazdów.

3. Podstawą wypłacenia wynagrodzenia należności będą faktury VAT wystawione prawidłowo przez
Wykonawcę  po zakończeniu koloni i rozliczeniu faktycznej ilości dzieci przebywających na wyjeździe.
Kwota ostateczna nie może przekroczyć wartości szacunkowej o której mowa w ust. 2. 
4.  Wypłata  nastąpi  w  ciągu  30  dni  od  daty  otrzymania  prawidłowo  wystawionej faktury  przez
Zamawiającego.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wystawienia faktury VAT w następujący sposób:
„Nabywca:
Miasto Czeladź
ul. Katowicka 45



41-250 Czeladź
NIP: 625 224 87 20
Odbiorca faktury:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
41-250 Czeladź
ul. 17-go Lipca 27”

§ 5.
Wykonawca  nie  może  dokonać  przeniesienia  przysługującej  mu  wobec  Zamawiającego
wierzytelności, bez jego zgody. 

§ 6.
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.
Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  istotnych  zmian  postanowień  zawartej  umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie:

1. wystąpienie siły wyższej. Siła wyższa oznacza wydarzenie nieprzewidywalne i poza kontrolą
stron  niniejszej  umowy,  występujące  po  podpisaniu  umowy,  a  powodujące  niemożliwość
wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

2. wystąpienie  nietypowych  dla  polskiego  klimatu  warunków  atmosferycznych
uniemożliwiających wykonanie zamówienia, np. gradobicia, trąby powietrzne,

3. wystąpienia  masowych  zachorowań  wśród  uczniów,  powodujące  niemożliwość  ich
uczestniczenia  w wyjeździe we wskazanym terminie,

4. Zamawiający przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  postanowień  umowy  wynikających
z  konieczności  dostosowania  jej  pierwotnej  treści  do  zmienionych  po  zakończeniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przepisów prawa. 

§ 8.
1.  Wykonawca  zapłaci  karę  umowną  za  odstąpienie  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy w wysokości 10% wartości zamówienia brutto. 
2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, na wypadek gdyby kary

umowne nie pokrywały poniesionej szkody.
3. W  pierwszej  kolejności  kary  umowne  będą  potrącane  przez  Zamawiającego  z  wynagrodzenia

przysługującemu Wykonawcy, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 

§ 9.
W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszej umowie obowiązują odpowiednie przepisy kodeksu
cywilnego.  Wszelkie spory mogące wyniknąć z postanowień niniejszej umowy rozstrzygać będzie sąd
powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

§ 10.
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 egzemplarze otrzymuje
Zamawiający, a 1 egzemplarz Wykonawca. 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA


