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Załącznik nr 6 do SIWZ                                        

 

Wzór umowy 

 

Zawarta w dniu …………………r., w Zochcinku pomiędzy: 

Domem Pomocy Społecznej w Zochcinku, Zochcinek 42, 27-500 Opatów, 

reprezentowanym przez p.o. dyrektora  

Jarosława Basaka, zwanym dalej „Zamawiającym”. 

a 

……………………….. adres ………………………………………………, Zwanym dalej 

„Wykonawcą” 

 

§1 

Przedmiot zamówienia: 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na organizację na terenie kraju - w roku 2018 – wyjazdu integracyjnego 

dla uczestników projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską 

ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 

RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych 

2. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania dwóch 10-dniowych 

wyjazdów integracyjnych w  Ośrodku Rehabilitacyjnym. Uczestnikami projektu jest 50 

osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w Opatowie przy 

Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 50 osób z rodzin lub najbliższego otoczenia 

osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe). Ośrodek rehabilitacyjny musi mieścić się w 

miejscowości nadmorskiej oddalonym od morza do 1000 metrów. Wyjazd integracyjny 

należy podzielić na dwa turnusy, które muszą  być zorganizowane w okresach: 

I. i II wyjazd należy zorganizować w ośrodku rehabilitacyjnym w miejscowości 

nadmorskiej w ośrodku oddalonym od morza do 1000 m, w terminie nieprzekraczalnym do 

30.06.2018 r. Oba wyjazdy muszą obejmować pełne 10 dni w terminach nie 

pokrywających się ze sobą (np. 01.06.2018-10.06.2018 i 11.06.2018-20.06.2018) w 

następującym rozkładzie uczestników: 

I turnus –    25 osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w  

Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 25 osób z rodzin lub 

najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe) + 5 opiekunów z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w Zochcinku. 

II turnus –     25 osób niepełnosprawnych (uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej w  

Opatowie przy Domu Pomocy Społecznej w Zochcinku) i 25 osób z rodzin lub 

najbliższego otoczenia osób z niepełnosprawnością (osoby dorosłe) + 5 opiekunów z 

Warsztatu Terapii Zajęciowej przy Domu Pomocy w Zochcinku 

3. Wykonawca oświadcza, iż posiada niezbędne uprawnienia do wykonywania przedmiotu 

zamówienia oraz że uprawnienia takie posiadają osoby, przy pomocy których będzie go 

wykonywać, w szczególności posiada wpis do rejestru ośrodków i organizatorów turnusów 

rehabilitacyjnych, o którym mowa w art. 10d Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 
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rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i § 17 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 

Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z dnia 

11 grudnia 2007r. Nr 230, poz. 1694). 

4. Wykonawca zapewnia transport autokarami dla każdego z uczestników turnusu na miejsce 

wypoczynku i z powrotem. 

5. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć przewóz osób autokarami ubezpieczonymi  

(OC i NNW pasażerów), sprawnymi technicznie. 

6. Nie dopuszcza się, aby ośrodek był położony na wzgórzu, w miejscu do którego dojazd 

jest bardzo stromy, uczestnicy turnusu to też osoby z dysfunkcją narządu ruchu.  

7. Uczestnicy wyjazdu integracyjnego winni być zakwaterowani w pokojach blisko siebie, w 

jednym budynku, w pokojach 2,3 – osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.  

8. Ośrodek musi być wyposażony w salę warsztatową ze sprzętem multimedialnym, 

jadalnią, kompleksem basenowym, w skład którego wchodzi: m.in. kryty basen 

dostosowany do obsługi osób niepełnosprawnych, boisko do gry w siatkówkę, tenisa, 

jacuzzi wraz z szatniami, kabinami prysznicowymi oraz gabinet masażu, sala 

gimnastyczna/siłownia, i inne.  

9. Zamawiający nie dopuszcza zakwaterowania uczestników w domkach. 

10. Ośrodek zapewni bezpłatną całodobową opiekę medyczną (stała opieka lekarska i 

pielęgniarska). 

11. Wykonawca zapłaci taksę klimatyczną dla wszystkich uczestników wyjazdu 

integracyjnego. 

§2 

Minimalny zakres przedmiotowy turnusu: 

1. Organizacja i przeprowadzenie dwóch 10-dniowych wyjazdów integracyjnych (10 

pełnych dni pobytu), każdy dla 50 uczestników projektu plus 5 opiekunów w ramach 

projektu „My Samodzielni!” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 

RPSW.09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. 

2. W ramach wyjazdu organizator zapewni minimum 4 spotkania integracyjne (np. 

ogniska z pieczeniem kiełbasek, grillowanie, zabawy taneczne, wieczorki przy 

muzyce, zajęcia sportowe) wraz z poczęstunkiem. 

3. Organizacja i przeprowadzenie wszystkim uczestnikom wyjazdu integracyjnego 

korzystanie z lokalnych atrakcji poza ośrodkiem w formie zorganizowanych 

wycieczki po okolicach z licencjonowanym przewodnikiem i zapewnieniem 

wyżywienia w formie suchego prowiantu na czas ich trwania. 

4. Zapewnienie opiekuna/animatora czasu wolnego na czas trwania wyjazdu 

integracyjnego, który sprawowałby nadzór nad grupą osób niepełnosprawnych. 

5. W/w program poszczególnych zajęć jest programem ramowym. Szczegółowy 

rozszerzony program dzienny i godzinowy należy ująć w ofercie. Program powinien 

być tak skonstruowany, aby zapewnić jak najwyższą jakość zajęć i usług.  

6. Wszystkie proponowane formy wsparcia w tym zajęcia integracyjne, 

ogólnousprawniające i inne będą prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie 

kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć i usług objętych 

przedmiotem zamówienia. 

7. Wymagania minimalne dotyczące wyżywienia uczestników turnusu. 
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8. Pełne wyżywienie (śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek, kolacja) w stołówce 

położonej na terenie ośrodka, z zachowaniem diet wynikających z posiadanych 

schorzeń, począwszy od śniadania pierwszego dnia pobytu a skończywszy na kolacji 

ostatniego dnia pobytu. 

9. Bez ograniczeń ma być zapewniony dostęp do wody mineralnej, kawy, herbaty. 

10. Transport uczestników turnusu. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu zorganizowanej grupy docelowej projektu 

z miejsca zbiórki wskazanym przez Zamawiającego do miejsca zakwaterowania w 

ośrodku oraz zapewnić drogę powrotną. Czas dojazdu i powrotu, nie wlicza się do 

okresu pobytu na wyjeździe integracyjnym i winien być wykonany z odpowiednim 

wyprzedzeniem czasowym. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia aktualnego zaświadczenia o 

sprawności technicznej pojazdu w dniu wyjazdu oraz powrotu, z właściwej 

miejscowo siedziby policji. 

13. Koszty wynikające z realizacji powyższego zadania obciążają Wykonawcę. 

 

§3 

Wymagania dotyczące ubezpieczenia uczestników turnusu: 

1. Wszyscy Uczestnicy Projektu oraz ich otoczenie muszą być objęci ubezpieczeniem 

grupowym NW dostosowanym do specyfiki zaproponowanego przez Wykonawcę 

sposobu i miejsca realizacji zamówienia. 

2.  Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Pozostałe zobowiązania i postanowienia: 

a) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji przebiegu wyjazdu 

integracyjnego stanowiącej dziennik zajęć zawierający listę obecności, datę i godzinę 

poszczególnych zajęć, tematy zajęć wraz z tematyką, ich przebieg oraz listy podpisy 

osób posiadających odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia poszczególnych 

zajęć. Oryginały ww. dokumentów należy przekazać Zamawiającemu. 

b) Wykonawca zobowiązany jest do udzielanie na pisemne wezwanie Zamawiającego 

wszelkich informacji i wyjaśnień związanych z realizacją zamówienia. 

c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Zamawiającego o 

każdym przypadku przerwania wyjazdu integracyjnego przez jego uczestnika. 

d) Zamawiający zastrzega sobie, iż Uczestnicy Projektu nie mogą ponosić żadnych 

kosztów wynikających z przebiegu i organizacji wyjazdu, oraz zajęć i wszelkich 

zabiegów objętych przedmiotem zamówienia. 

e) Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba uczestników i ich opiekunów może się 

zmniejszyć o 20% w wyjeździe. Liczba opiekunów pozostanie niezmienna. 

f) Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wizji na terenie 

ośrodka zgłoszonego w dokumentach oferty celem określenia zgodności opisu z 

przedłożoną przez Wykonawcę ofertą. Niezgodność może skutkować nie podpisaniem 

umowy o organizację wyjazdu. 

g) Wszelkie koszty oraz materiały wykorzystywane do realizacji usługi objętej 

zamówieniem zapewni Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest wykonać 

przedmiot zamówienia w dobrej wierze, przy zachowaniu najwyższej zawodowej 

staranności, z uwzględnieniem standardów zwyczajowo przyjętych przy realizacji tego 

typu zamówieniach. 

h) Wszystkie podatki i opłaty wynikłe z wykonania zamówienia pokryje Wykonawca. 
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i) Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest przedłożyć zamawiającemu 

harmonogram pobytu, zawierający szczegółowy plan wyjazdów integracyjnych. 

Niezaakceptowanie harmonogramu może skutkować nie podpisaniem umowy z 

wykonawcą. W harmonogramie wykonawca musi w szczególności określić terminy 

obu turnusów oraz wszystkie inne elementy przewidziane w SIWZ raz wzorze 

umowy. Harmonogram będzie stanowić załącznik do umowy i wykonawca będzie 

zobowiązany do jego ścisłego przestrzegania. 

j) Zamawiający zastrzega, iż zapłaci Wykonawcy tylko za tę ilość osób, która realnie 

pojedzie na wyjazd integracyjny. Liczba uczestników może spaść maksymalnie o 

20%.  

 

§4 

Wynagrodzenie. 

1. Wynagrodzenie wykonawcy wynosić będzie ………….. zł brutto (słownie: 

………………….) za osobodzień. Wynagrodzenie zostało ustalone na podstawie 

formularza ofertowego i nie podlega negocjacjom. 

2. Rozliczenie wynagrodzenia następować będzie na faktury VAT, wystawionej przez 

Wykonawcę po zrealizowaniu zamówienia. Jej płatność nastąpi w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

§5 

Kary umowne. 

1. Wykonawca zostanie obciążony przez Zamawiającego karą umowną w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę lub Zamawiającego od wykonania przedmiotu umowy 

z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności Zamawiający – w wysokości 

20 % wynagrodzenia pomnożonego przez liczbę uczestników, o którym mowa w 

§4 ust. 1 

b) zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 1% wynagrodzenia 

pomnożonego przez liczbę uczestników,  

o którym mowa w §4 ust. 1, za każdy dzień zwłoki; 

c) nie wywiązania się z warunków, o których mowa w §2 i §3 –  

w wysokości 10% wynagrodzenia pomnożonego przez liczbę uczestników, o którym 

mowa w §4 ust. 1,  za każdy niespełniony lub nienależycie wykonany warunek. 

d) rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie niewykonania lub rażącego 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę – w wysokości 30% 

wynagrodzenia wskazanego w §4 ust. 1 pomnożonego przez liczbę uczestników . 

e) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności – w 

wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto pomnożonego przez liczbę 

uczestników za każdy stwierdzony przypadek niespełnienia wymogu 

f) z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w SIWZ czynności – w 

wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto pomnożonego przez liczbę 

uczestników za każdy dzień zwłoki polegającej na niedostarczeniu wymaganych w 

SIWZ dokumentów. 

2. Żądanie kary umownej w przypadkach wskazanych w pkt. 3 nie wyklucza uprawnień 

Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 

3. Ewentualną karę umowną Zamawiający potrąci z faktury, o której mowa §4 ust. 2.  
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4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontrolowania sposobu i jakości wykonania 

umowy. W razie zastrzeżeń Zamawiającego w tym zakresie Wykonawca zobowiązany jest 

niezwłocznie uwzględnić zalecenia Zamawiającego i dokonać zmiany sposobu realizacji 

przedmiotu umowy – pod rygorem rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym  

i zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia o którym mowa w §4 ust. 1 

pomnożonego przez liczbę uczestników. 

5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

a) rozwiązania umowy z winy Zamawiającego – w wysokości 20% wynagrodzenia, o 

którym mowa w §4 ust. 1 pomnożonego przez liczbę uczestników. 

§6 

Podsumowanie. 
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy zastosowanie mieć będą 

przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, przepisy 

k.c., zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami oraz inne 

obowiązujące przepisy prawa. 

2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania umowy, podlegają rozstrzygnięciu 

przez właściwy sąd powszechny. 

3. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach – dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Wykonawcy. 

 
      


