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U M O W A   nr ……………….. 
 
zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  …………………….  r. w wyniku przeprowadzonego 
przetargu nieograniczonego z dnia ……………………………… , zgodnie z wymogami ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych pomiędzy następującymi Stronami: 
 
Środowiskową Świetlicą Socjoterapeutyczną „Bartek”  
z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim ul. Norwida 4 
 
reprezentowaną przez: mgr Bożennę Walczak  –   dyrektora 
 
zwaną w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a 
 
firmą  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 

z siedzibą w  ………………………………………………………………………………………………………………………... 

działającą na podstawie  zaświadczenia o wpisie do działalności  gospodarczej  Nr 

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

reprezentowaną przez: 
 
……………………………………………………………………… –  ……………………………………………………………… 
 
zwanego w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ. 
 
 

§ 1 
1. Zamawiający zamawia zorganizowanie czterech wycieczek  dla ok. 200 uczestników 

półkolonii letnich:  180 dzieci w wieku 6 - 14 lat oraz 12 opiekunów.  
2. Wycieczki będą się odbywać w  następujących terminach: 12.07.2012 r. – 23.08.2012, 

po jednej w każdym turnusie półkolonii. 
3. W programie wycieczki oprócz rekreacji powinna być uwzględniona tematyka 

edukacyjna: przyrodnicza: zgodnie z programem każdej wycieczki załączonym do 
umowy. 

4. Szczegółowe wymogi w tym zakresie określa „Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia” (zał. do niniejszej umowy).  

 
 

§ 2 
Wykonawca zapewnia uczestnikom wycieczek: 

1. odpowiednią ilość autokarów  (klimatyzacja, nagłośnienie) 
2. opiekę pilota, 
3. bilety wstępu oraz przewodnika zgodnie z programem, 
4. ubezpieczenie NNW na kwotę 10 tys./osobę. 
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§ 3 
Koszt udziału w wycieczce  jednego uczestnika ustala się na kwotę: 

1. Termin …………………….  Wycieczka do Uniejowa               ……………………………   zł  brutto  
2. Termin …………………….  Wycieczka do Kielc                        ……………………………   zł  brutto  
3. Termin …………………….  Wycieczka do Tomaszowa Maz.  …………………………...  zł  brutto 
4. Termin …………………….  Wycieczka do Rogowa-Kołacinka  …………………………  zł  brutto 

 
 

§ 4 
 

1. Należność za każdą zrealizowaną wycieczkę zostanie uregulowana przez Zamawiającego 
po otrzymaniu faktury w terminie 14 dni. 

2. Należność zostanie przekazana na konto wskazane w fakturze. 
3. W przypadku nie zrealizowania programu wycieczki odpłatność zostanie proporcjonalnie 

zmniejszona. 
 

                                                
§ 5 

1. Wykonawca przejmuje na siebie pełną odpowiedzialność za należyte zrealizowanie     
zamówienia,  
2.  Wykonawca ponosi  odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników wycieczek.  
3.  W przypadku awarii autokaru Wykonawca zapewni nowy transport 
 
 
                                                                                      § 6 
 
1. W przypadku nie wywiązywania się z umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,  
     Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1  Zamawiającemu przysługują kary umowne w 
    wysokości 10% całej wartości umowy. 
 
 

§ 7 
Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie. 
 
 

§ 8 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. 
2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie 

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim. 
 

§ 9 
Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem 1 egz. 
dla Zamawiającego i  1 egz. dla Wykonawcy. 
 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY :                                                              WYKONAWCA : 
      

 

 
 


