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WZÓR 

 

Umowa ……………. 
 

zawarta Kruszynie w dniu …................................... r. pomiędzy: 
 
Gminą Kruszyna ul. Kmicica 5, 42-282 Kruszyna,  NIP 949 216 70 11, Regon 151398050,  reprezentowaną przez 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

zwaną dalej Beneficjentem zamówienia 
a 
…............................................................................................................................................................................... 
 
…................................................................................................................................................................................ 
zwaną dalej Przyjmującą/cym zamówienie 
 
zwanymi łącznie Stronami 
 

§ 1 
Przedmiot umowy 

 
1. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się w ramach niniejszej umowy do organizacji dziewięciu 

jednodniowych wycieczek edukacyjnych w ramach projektu  ”Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w 

zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna” (zwanego dalej: Projekt), Priorytet XI. 

Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenia przedwczesnego kończenia 

nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, 

kształcenia podstawowego i średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia 

ogólnego nr konkursu RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na podstawie Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPSL.11.01.04-

24-0071/15-00 i aneksu do Umowy o dofinansowanie Projektu Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0071/15-

01. 

2. Termin udzielania świadczeń Beneficjent zamówienia ustala z Dyrektorami poszczególnych placówek, 
których zamówienie dotyczy, w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. 

3. Beneficjent zamówienia zobowiązuje się do wykonania świadczeń w okresie od dnia podpisania 
umowy do dnia 31.05.2018r.   
 

§ 2 
Beneficjent zamówienia zleca, a Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do:  
 

•  Organizacji maksymalnie dziewięciu jednodniowych wycieczek edukacyjnych dla uczestników Projektu w 
dni robocze (od poniedziałku do piątku), zgodnie z wykazem:  

 Zadanie nr 1 (dla Szkoły Podstawowej im. Powstańców Styczniowych w Kruszynie) 

• Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie wystaw stałych w Centrum Nauki Kopernik, seans w 
Planetarium, łamigłówka edukacyjna dla każdego dziecka) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w 
terminie luty – maj 2018 r.;  

• Wycieczka do Częstochowy (Seans w Planetarium,  prelekcja z dziedziny fizyki i chemii, zwiedzanie 
Muzeum Zapałek) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w terminie luty – maj 2018 r.;  
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• Wycieczka do Chorzowa (Seans w Planetarium, warsztaty dla grup-stacje: sejsmologiczne, 
klimatologiczne oraz pokazy astronomiczne, zwiedzanie podziemi kopalni GUIDO + jedna trasa 
edukacyjna) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w terminie luty – maj 2018 r.;  

• Wycieczka do Krakowa (Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, zwiedzanie wystaw stałych                         
w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej, przedstawienie teatralne) dla 35 uczniów oraz 3 
opiekunów, w terminie luty – maj 2018 r.;   

Zadanie nr 2 (dla Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lgocie Małej) 

• Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie wystaw stałych w Centrum Nauki Kopernik, seans w 
Planetarium, łamigłówka edukacyjna dla każdego dziecka) dla 44 uczniów oraz 4 opiekunów, w 
terminie luty – maj 2018 r.;  

• Wycieczka do Łodzi (Zwiedzanie studia SE-MA-FOR + warsztaty animacji filmowej, zwiedzanie 
Muzeum Kinematografii, spacer ulicą Piotrkowską) dla 38 uczniów oraz 4 opiekunów, w terminie 
luty – maj 2018 r.;  

Zadanie nr 3 (dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Widzowie) 

• Wycieczka do Warszawy (zwiedzanie wystaw stałych w Centrum Nauki Kopernik, seans w 
Planetarium, łamigłówka edukacyjna dla każdego dziecka) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w 
terminie luty – maj 2018 r.;  

• Wycieczka do Łodzi (Zwiedzanie wystaw Eksperymentarium, łamigłówka edukacyjna dla każdego 
dziecka) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w terminie luty – maj 2018 r.;  

• Wycieczka do Krakowa (Zwiedzanie Starego Miasta z przewodnikiem, zwiedzanie ekspozycji – 
Ogród doświadczeń) dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów, w terminie luty – maj 2018 r. 

 
Wycieczki są integralną częścią zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach Projektu i mają służyć 

uzupełnieniu wiedzy i uatrakcyjnieniu sposobów jej przekazywania. 
 

• W ramach realizacji umowy Przyjmujący zamówienie będzie zobowiązany do: 

• zapewnienia przejazdów autokarem LUX na trasie wycieczek: Kruszyna – 
Warszawa/Częstochowa/Chorzów/Kraków – Kruszyna; Lgota Mała – Warszawa/Łódź – Lgota Mała; 
Widzów – Warszawa/Łódź/Kraków – Widzów (transport dedykowany),  

• pokrycia wszystkich wymaganych opłat drogowych i parkingowych,  

• pokrycia wszystkich kosztów związanych z poruszaniem się po mieście, 

• zarezerwowania terminów wycieczek zgodnie z propozycjami Zamawiającego,  

• pokrycia kosztów biletów i wejść do wskazanych obiektów uczestnikom wycieczek,  

• ubezpieczenia NNW wszystkich uczestników wycieczek,  

• zapewnienia uczestnikom każdej z wycieczek lunch box (bułka, owoc, sok), 

• zapewnienia uczestnikom każdej z wycieczek obiadu dwudaniowego + deseru, 

• zapewnienia kierowników (pilotów) wycieczek, którzy będą czuwać na zgodną z umową realizacją  
      wycieczek oraz ich dokumentacją formalną (sprawozdaniem z wycieczki) oraz fotograficzną (na płycie 
 CD) (na drukach dostarczonych przez zamawiającego), 

• opracowania harmonogramów wycieczek z czasowym rozplanowaniem ich elementów oraz 
przedłożenia harmonogramów na 2 tygodnie przed terminem realizacji każdej z wycieczek (na drukach 
dostarczonych przez zamawiającego), 

• wykaz uczestników wycieczki (na drukach dostarczonych przez zamawiającego), 

• zestawienie opiekunów wycieczek  (na drukach dostarczonych przez zamawiającego), 

• pokrycia kosztów wydania certyfikatów uczestnictwa dla każdego uczestnika wycieczki (na drukach 
dostarczonych przez zamawiającego). 

• Wszelkie odstępstwa od ww. zasad wymagają zgody Beneficjenta zamówienia, wyrażonej w formie 
pisemnej – pod rygorem nieważności.  

• Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do wykonywania poleceń i zaleceń Beneficjenta 
zamówienia i Kierownika Projektu.  
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§ 3 

Wynagrodzenie 
 

1. Beneficjent zamówienia zobowiązany jest do zapłaty Przyjmującemu zamówienie wynagrodzenia  w 
wysokości …....................... brutto  słownie:................................................................................................ 

2. Wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez Przyjmującego 
zamówienie, każdorazowo po zakończeniu wycieczki, jednak nie wcześniej niż po dniu odbioru przez 
Beneficjenta zamówienia przedmiotu umowy bez wad. Termin płatności faktury VAT strony ustalają na 
14 dni od dnia doręczenia faktury VAT Beneficjentowi zamówienia. 

3. Beneficjent zamówienia upoważnia Przyjmującego zamówienie do wystawiania faktur VAT bez jego 
podpisu i oświadcza, że jest uprawniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT.   

4. Beneficjent zamówienia może opóźnić się z wypłatą kwoty należnej Przyjmującemu zamówienie, a 
Przyjmujący zamówienie nie będzie mógł naliczać odsetek z tytułu opóźnienia, jeżeli opóźnienie 
wynika z okoliczności, za które Beneficjent zamówienia nie ponosi odpowiedzialności. Beneficjent 
zamówienia uprawniony jest do potrącenia z kwoty należnego wynagrodzenia należności 
publicznoprawnych obciążających Przyjmującego zamówienie, związanych z wykonaniem Umowy. 

 
§ 4 

Prawa i obowiązki Stron 
 

   Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do: 
1. Przestrzegania obowiązujących u  Beneficjenta zamówienia przepisów porządkowych i  instrukcyjnych. 
2. Współpracy z personelem Beneficjenta zamówienia w sposób zapewniający prawidłowość i ciągłość 

wykonywania Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. 
3. Należytego prowadzenia dokumentacji merytorycznej oraz statystycznej, zgodnie z zasadami 

przyjętymi u Beneficjenta zamówienia i na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
4. Prezentacji dzieła w miarę postępu prac w celu akceptacji dzieła przez Beneficjenta zamówienia. 

Udostępnianie projektu w toku prac następować będzie w drodze prezentacji dzieła w Internecie.  
 

§ 5 
 

1. W ramach wykonywanych świadczeń, o którym mowa w § 1, Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
jest do wykonywania czynności z należytą starannością, uwzględniając zawodowy charakter 
wykonywanej działalności oraz zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy, dostępnymi metodami i 
środkami, respektując prawa uczestnika oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z zachowaniem 
zasad racjonalnego gospodarowania.  

2. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do podejmowania i prowadzenia działań mających na celu 
utrzymanie i podnoszenie poziomu jakości wykonywanych Świadczeń. 

3. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych , 
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U.                                                       
z 2016 r. poz. 922). 

§ 6 

1. Po ustaniu stosunku prawnego wynikającego z niniejszej umowy Przyjmujący zamówienie zobowiązany 
jest do zachowania tajemnicy informacji związanych z działalnością Beneficjenta zamówienia, w tym 
tajemnicy uzyskiwanego wynagrodzenia oraz innych warunków wykonywania Świadczeń, a także 
wiadomości i informacji nie podanych do wiadomości publicznej związanych z prowadzoną przez 
Beneficjenta zamówienia działalnością, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu 
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 
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      § 7 

Oświadczenie Przyjmującego 

Przyjmujący zamówienie oświadcza, że posiada stosowne kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, 
zapewniające świadczenie usług objętych umową na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, 
według standardów i norm w tym zakresie stosowanych. 

§ 8 

Kary i odszkodowania 

1. Przyjmujący zamówienie zapłaci Beneficjentowi karę umowną: 

1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi 
Przyjmujący zamówienie w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1 umowy. , 

2) za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki; 

2. Beneficjent zapłaci Przyjmującemu zamówienie karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za 
które ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

3. Kara określona w ust. 1 pkt. 2) nie ma zastosowania, gdy opóźnienie wynika z działania siły wyższej, pod 
pojęciem której rozumie się wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do 
przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, 
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W szczególności są to 
zdarzenia i okoliczności takie jak: klęska żywiołowa, działania wojenne, rebelie, terroryzm, rewolucja, 
powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez osoby związane z projektem jak i przez 
inne osoby nie związane z realizacją Projektu 

4. Kara umowna z tytułu zwłoki przysługuje za każdy rozpoczęty dzień zwłoki i jest wymagalna od dnia 
następnego po upływie terminu jej zapłaty.  

5. Termin zapłaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia skutecznego doręczenia Stronie wezwania do zapłaty. 
W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej może żądać 
odsetek ustawowych za opóźnienie za każdy dzień opóźnienia. Beneficjent w razie opóźnienia w zapłacie 
kar umownych przez Przyjmującego zamówienie dokona potrącenia wysokości kar z wynagrodzenia 
Przyjmującego zamówienie, na co Przyjmujący zamówienie wyraża zgodę.  

6. Zapłata kary przez Przyjmującego zamówienie lub potrącenie przez Beneficjenta kwoty kary z płatności 
należnej Przyjmującemu zamówienie nie zwalnia Przyjmującego zamówienie z obowiązku ukończenia 
zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.  

7. Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego w przypadku gdy kary umowne nie pokrywają 
poniesionej szkody. 

§ 9 

Pozostałe postanowienia 

Dane zawarte w dokumentacji projektu są objęte tajemnicą zawodową i służbową. Dane te mogą być 
udostępniane wyłącznie podmiotom i w sposób określony w powszechnie obowiązujących przepisach 
prawa.  

§ 10 

Czas trwania i rozwiązanie umowy 

1. Umowa została zawarta na czas oznaczony, od dnia podpisania umowy do dnia 31.05.2018 r. 
2. Każda ze stron może rozwiązać umowę z 7-dniowym okresem wypowiedzenia.  
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§ 11 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Sądem właściwym dla rozpoznawania sporów powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy jest 

Sąd właściwy miejscowo dla Udzielającego zamówienie.  
3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
                        Przyjmujący zamówienie:     Beneficjent zamówienia: 

 
 
 

 


