UMOWA
zawarta w dniu .............. pomiędzy Gminą Kowary, 58 – 530 Kowary,
ul. 1 Maja 1a, NIP 611-23-97-922 zwanym w dalszej części umowy
„Zamawiającym” reprezentowaną przez:
Burmistrza – Mirosława Góreckiego
przy kontrasygnacie
Skarbnika Miasta – Mieczysława Ławera
a
....................................................................................................................................
NIP ......................., Regon ........................... posiadającym zezwolenie na działalność
gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych Nr ................... z dnia
.....................................zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym Nr KRS:
.............................. zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą” reprezentowaną
przez: .........................................................
§1
1. Zamawiający zleca na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. 2006 Nr 164 poz. 160),
Wykonawca przyjmuje do realizacji organizację turnusu 14 dniowego dla dzieci
i młodzieŜy w placówce kolonijnej ..................................................... w okresie
od ...................... do ....................... ( 14 dni) dla .......... osób w cenie ............. zł
od uczestnika – zwaną dalej ceną skierowania.
2. Wartość przedmiotu umowy określa się na kwotę: ................. zł. (słownie:
................................................................ złotych ).

§2
W ramach ceny za turnus dla jednego uczestnika Wykonawca zobowiązuje się do:
– zapewnienia obiektu przeznaczonego na wypoczynek zgodnie z wymaganymi
warunkami technicznymi, sanitarnymi, p.poŜ. gwarantującymi spełnienie
wszystkich norm określonych odrębnymi przepisami,
- zapewniania całodziennego wyŜywienia – minimum 3 posiłki dziennie. Jakość i
parametry posiłków powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami,
- zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki
wychowawczej, pedagogicznej i medycznej,
- realizacji własnego programu profilaktycznego uzaleŜnień od alkoholu i
narkotyków pn. ....................................,
- zapewnienia dojazdu i powrotu dzieci na wypoczynek pod kwalifikowaną opieką,

- zapewnienia pobytu dzieci morzem

- zapewnienia ubezpieczenia za cały okres wypoczynku łącznie z dojazdami.
Zakres świadczeń turystyczno – rekreacyjnych (w cenie skierowania) obejmuje
między innymi:
- ........................................................................
- ...........................................................................

Wykonawca zabezpiecza transport 52 uczestników do placówki kolonijnej na trasie
Kowary – ............................ i z placówki na trasie ...........................- Kowary oraz
swoich opiekunów z odpowiednimi uprawnieniami do opieki nad dziećmi w trakcie
przejazdu na wyŜej wymienionych trasach.
Wykonawca rozpoczyna Ŝywienie grupy w pierwszym dniu turnusu
.............................i kończy w ostatnim dniu turnusu ................................ Uczestnicy
wypoczynku otrzymują na drogę powrotną suchy prowiant i napoje w ilości
odpowiedniej do czasu przejazdu.
§3
W przypadku rezygnacji ze skierowania kolonijnego po dokonaniu wpłaty,
Zamawiający płaci:
a) 25% ceny skierowania, jeŜeli rezygnacja nastąpi w okresie 4 – 14 dni przed
turnusem;
b) 50% ceny skierowania, jeŜeli rezygnacja nastąpi na 3 i mniej dni przed turnusem;
Uczestnikowi skracającemu pobyt na kolonii nie przysługuje Ŝaden zwrot kosztów.
§4
1. Płatność z tytułu wykonania organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i
młodzieŜy Zamawiający zobowiązuje się uiścić w oparciu o otrzymaną fakturę
w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy.
2. Wystawienie faktury nastąpi po zakończeniu turnusu kolonijnego.

§5
W sytuacjach wymagających kontaktu z organizatorem wypoczynku, strony ustalają,
Ŝe osobą kompetentną do rozmów z ramienia Wykonawcy jest
.....................................tel................................ ze strony Zamawiającego Pani ElŜbieta
Sroka tel.(075) 6439227.
§6
1. Wykonawca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za naleŜyte wykonanie
przedmiotu umowy. JeŜeli jednak z winy organizatora wypoczynku lub jego
kontrahentów nie zostaną zrealizowane świadczenia, względnie ich jakość będzie
odbiegała od jakości wynikającej z treści zawartej umowy, Wykonawca przyjmuje

na siebie pełną odpowiedzialność finansową i zobowiązany jest do dokonania
zwrotu 30% wniesionej opłaty za całą wartość usługi.
2. JeŜeli z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę następuje zmiana warunków
wypoczynku w trakcie trwania turnusu Zamawiający ma prawo otrzymania
świadczeń zastępczych lub zwrotu równowaŜności niezrealizowanych świadczeń.
3. Wysokość odszkodowania, o którym mowa wyŜej wylicza się biorąc za podstawę
wartość utraconego świadczenia, określając jego wartość w stosunku do
zapłaconej sumy.
§7
1. Zamawiający ma prawo złoŜyć u Wykonawcy reklamację w razie nienaleŜytego
wykonania umowy w terminie 14 dni od daty zakończenia reklamowanego
turnusu, a organizator wypoczynku ma obowiązek rozstrzygnięcia reklamacji w
ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
2. W przypadku zgłoszenia zastrzeŜeń co do wykonania przedmiotu umowy przez
przedstawiciela wysłanego dziecka bezpośrednio u organizatora wypoczynku,
zobowiązany jest on niezwłocznie o tym fakcie powiadomić Zamawiającego.
Termin wniesienia reklamacji liczy się wtedy od daty otrzymania wyŜej
wymienionego powiadomienia.
§8
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dla swojej waŜności wymagają
formy pisemnej i mogą być wprowadzone na podstawie obustronnie podpisanych
aneksów.
2. Niedopuszczalna pod rygorem niewaŜności jest zmiana umowy i wprowadzenie
takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeŜeli przy ich
wprowadzeniu naleŜałoby zmienić treść oferty na podstawie której dokonano
doboru oferenta.
§9
1. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w razie zaistnienia zmiany okoliczności
powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w jego interesie czego nie moŜna
było powiedzieć w chwili zawarcia umowy.
2. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust.1, Wykonawca ma
prawo Ŝądać wynagrodzenia naleŜnego za zamówienie zrealizowane do dnia
odstąpienia od umowy.
§ 10
Strony postanawiają, Ŝe w razie nie wykonania bądź niewłaściwego wykonania
przedmiotu umowy, mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy
o usługach turystycznych , kodeksu cywilnego i ustawy prawo o zamówieniach
publicznych.

§ 12
Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane
polubownie, a w razie braku porozumienia będą rozstrzygane przez Sądy powszechne
właściwe dla miejsca siedziby Zamawiającego.
§ 14
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.
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