Umowa współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Umowa nr

.2019

zawarta w Zgierzu w dniu ………….................…pomiędzy
Powiatem Zgierskim, ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz,, NIP:732 217 00 07,
reprezentowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zgierzu, ul. Sadowa 6a,
w imieniu którego występuje Dyrektor – Maria Miśkiewicz
przy kontrasygnacie Stanisławy Dereń – Głównej Księgowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Zgierzu
zwanym dalej Zamawiającym
a:
…………………………………………………………………………………………………………………
NIP: ………………. , REGON:………………………, reprezentowanym przez
………………………………..zwanym dalej „Wykonawcą”,
wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”.
§1
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. . poz. 2164 z późn. zm.).
§2
1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie 10-dniowego
psychoedukacyjnego wyjazdu dla dzieci z rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 - 12 lat
– uczestników projektu „Rodzina – dobra przyszłość” współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od …………….r. do ………………………
r.., zwanego dalej „wyjazdem”.
2. Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią kadrą, posiada uprawnienia i
kwalifikacje oraz warunki do należytego wykonania usługi.
§3
1. Wyjazdem obejmuje się 20 wychowanków rodzinnej pieczy zastępczej w wieku 6 – 12 lat
podzielonych na 2 grupy po 10 osób (Grupa 1, Grupa 2) wskazanych przez
Zamawiającego.
2. Termin i miejsce wyjazdu:
Termin:………………………………..
Miejsce: ……………………………………
3. Wyjazd obejmuje:
a) pobyt w miejscowości wypoczynkowej na terenie województwa łódzkiego,
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b) codzienną organizację czasu wolnego pod nadzorem wychowawcy;
c) minimum dwie wycieczki,
d) codzienne zajęcia psychoedukacyjne w wymiarze 4 godzin zegarowych dziennie,
przez 7 dni pobytu (z możliwością podzielenia na dwa – trzy bloki w ciągu dnia).
4. Szczegółowe wymagania dotyczące warunków i sposobu realizacji przedmiotu
zamówienia określa oferta Wykonawcy i harmonogram wyjazdu stanowiące załączniki
do niniejszej umowy.
5. Podstawą uczestnictwa w wyjeździe jest umieszczenie osoby na liście osób skierowanych
na wyjazd.
6. Wszystkie zobowiązania Wykonawcy zawarte w złożonej przez niego ofercie, będą przez
niego bezwzględnie przestrzegane i zrealizowane w całości.
§4
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się zapewnić:
1. Dowóz ze Zgierza uczestników do miejsca docelowego, w którym będzie realizowany
przedmiot zamówienia oraz powrót z miejsca pobytu do Zgierza.
2. Warunki zgodne z przepisami bezpieczeństwa higieny pracy w trakcie pobytu,
3. Zakwaterowanie uczestników w pokojach 2-4 osobowych (osobne łóżka) o
podwyższonym standardzie. Zamawiający nie dopuszcza kwaterowania w pokojach
wyposażonych w łóżka piętrowe, łoża małżeńskie lub kanapy traktowane jako 2 miejsca
do spania. Pokoje z pełnym węzłem sanitarnym, w łazienkach powinien znajdować się
papier toaletowy.
4. Cała grupa ma zostać zakwaterowana w jednym budynku.
5. Pełne wyżywienie dla wszystkich uczestników w liczbie adekwatnej do dni pobytu,
poczynając od obiadu w dniu przyjazdu i kończąc na obiedzie w dniu wyjazdu:
− śniadania winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, 1 danie ciepłe np.
parówki, jajecznica, naleśniki; wędliny różne, sery różne, masło, dżemy, płatki
śniadaniowe, mleko ciepłe i zimne, świeże warzywa i owoce, kawa zbożowa, herbata,
itp.;
− obiady winny być dwudaniowe z deserem, zawierające co najmniej: zupę, mięsa
różne, ryby różne, ziemniaki/ryż/makaron/kasza, gotowane warzywa, surówki, soki,
woda mineralna, itp.;
− podwieczorki zawierać winny drobne słodkie przekąski, owoce itp.;
− kolacje winny zawierać co najmniej: pieczywo ciemne i jasne, przystawki różne,
ewentualne dania ciepłe, wędliny różne, sery różne, świeże warzywa i owoce, woda
mineralna, kawa zbożowa, herbata.
− wymaga się, aby uczestnicy przez cały okres pobytu bez ograniczeń mieli dostęp do
wody mineralnej lub herbaty.
6. Organizację minimum dwóch wycieczek umożliwiających poznanie walorów kulturalno –
turystycznych regionu z zapewnieniem napoi i suchego prowiantu adekwatnie do liczby
uczestników.
7. Efektywne zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizację zabaw, konkursów,
turniejów, spacerów itp.
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8.
9.

bazę do przeprowadzenia zajęć psychoedukacyjnych z uwzględnieniem przepisów BHP.
wyznaczenie opiekuna, który będzie sprawował bezpośredni nadzór nad realizacją
usługi.
10. ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych wypadków
powstałych w trakcie trwania kursu oraz w czasie transportu na kwotę nie niższą niż
10.000,00zł na jedną osobę.
11. oznaczenie miejsc, z których korzystać będą uczestnicy szkolenia (pokoje, sale zajęciowe,
itp.) poprzez umieszczenie plakatów informacyjnych dotyczących projektu oraz
współfinansowania przez Unię Europejską (dostarczonych przez Zamawiającego).
§5
Wykonawca zobowiązuje się do:
1. Wykonania zamówienia zgodnie z przedłożonym harmonogramem oraz programem
wyjazdu.
2. Wykonania czynności będących przedmiotem umowy z należytą starannością, czuwania
nad prawidłową realizacją zawartej umowy.
3. Bieżącego, najpóźniej w następnym dniu informowania Zamawiającego o rezygnacji
opiekunów uczestnika z jego uczestnictwa w wyjeździe w trakcie jego trwania – pod
rygorem odmowy zapłaty za wyjazd tych osób.
4. Dokładnego dokumentowania wydatków związanych z realizacją szkolenia.
5. Przekazania Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii wszystkich wymaganych
dokumentów, w tym dokumentacji fotograficznej na płycie CD.
6. Zapewnienia możliwości kontroli dokonywanej przez Zamawiającego, Instytucję
Pośredniczącą lub Wdrażającą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie
prawidłowości realizacji zamówienia.
7. Gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych uczestników zgodnie z
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101
poz. 926, ze zm.) oraz przechowywania wszelkich dokumentów potwierdzających
wykonanie zadania do 31 grudnia 2024 r.
§6
Zamawiający zastrzega sobie:
1. Prawo kontroli przebiegu szkolenia oraz frekwencji uczestników.
2. Prawo obecności przedstawiciela Zamawiającego przy ocenie końcowej uczestników
szkolenia, prowadzonej w formie egzaminu teoretycznego i praktycznego.
3. Prawo natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadkach rażącego naruszenia jej
warunków, a w szczególności stwierdzenia:
1) realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia między
innymi w zakresie:
a. zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki;
b. zakwaterowania uczestników;
c. wyżywienia uczestników wypoczynku;
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d. transportu;
e. niewłaściwego przeprowadzenia programu zajęć psychoedukacyjnych;
f. niewłaściwej organizacji czasu wolnego;
2) W przypadku rozwiązania umowy Wykonawca zachowuje prawo wyłącznie do
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
§7
Wykonawca zobowiązuje się do udzielania i udostępniania Zamawiającemu rzetelnych
informacji i wyjaśnień oraz niezbędnych dokumentów w okresie obowiązywania Umowy na
każde jego żądanie.
§8
Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2014 – 2020.
§9
1. Wykonawcy za realizację usługi określonej w § 2 umowy przysługuje wynagrodzenie w
wysokości ……………………..(słownie: ………………………………………) zł.
2. Rozliczenie zadania nastąpi przelewem na konto wskazane przez Wykonawcę, zgodnie z
regułami określonymi w ust. 2 umowy po stwierdzeniu prawidłowego wykonania
zadania w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT
(rachunku).
3. W przypadku braku 2 uczestników zapłata nastąpi według przedstawionej ceny
jednostkowej pomnożonej przez faktyczną liczbę uczestników.
4. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania i nie podlega
podwyższeniu.

1.
2.

§ 10
Zamawiający wskazuje do współpracy koordynatora projektu: Wiesławę Czajkowską
Wykonawca wskazuje do współpracy: …………………............………………….

§ 11
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru Wykonawcy poza zmianami przewidzianymi przez Zamawiającego
w SIWZ.
§ 12
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, 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 tych okolicznościach.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
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1.
2.

3.

§ 13
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ustalonej należności w § 9 ust. 1 .
W przypadku niewykonania umowy Wykonawcy nie przysługuje należność określona w
§ 9 niniejszej umowy, a w przypadku nienależytego wykonania umowy – tylko za część
umowy należycie wykonaną z potrąceniem kar umownych.
W przypadku powierzenia realizacji części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca
odpowiada za ich udział i zaniechania jak za własne.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych umową obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy
prawo zamówień publicznych.
§ 15
Ewentualne spory wynikłe z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez właściwy sąd
dla siedziby Zamawiającego.
§ 16
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.

Zamawiający:

Wykonawca:

…………………………..

………………………………….
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