UMOWA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU
EDUKACYJNO – KULTUROWEGO

zawarta w Dąbrowie Tarnowskiej, w dniu ……………… pomiędzy:
Powiatem Dąbrowskim, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, NIP:
8711771285
w imieniu którego działa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska, zwany dalej Zamawiającym
reprezentowany przez
Roberta Panterę – Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie
Tarnowskiej
a
[nazwa Wykonawcy] z siedzibą przy [adres], [kod pocztowy] [miejscowość], NIP [numer],
REGON [numer], KRS: [numer], zwaną dalej Wykonawcą,
reprezentowaną przez:
[imię i nazwisko] – [stanowisko]
o następującej treści:
§1

1.

2.

Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest usługa polegająca na organizacji programu edukacyjnokulturowego podczas mobilności zagranicznej, 2-tygodniowych praktyk dla 49 osób (45
uczniów oraz 4 opiekunów), w ramach projektu „Wykwalifikowany europejski specjalista
z Dąbrowy Tarnowskiej” finansowanego ze środków Programu POWER, Kształcenie
i Szkolenia Zawodowe, nr projektu: 2017-1-PL01-KA102-037017.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej
staranności.
§2

1.

Termin i warunki realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie od 09.04.2018
do 20.04.2018
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§3
Cena i warunki płatności
1. Za realizację programu edukacyjno - kulturowego (Wykonawca) otrzyma
wynagrodzenie w wysokości …………………….. PLN brutto.
2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury.
4. Faktura wystawiona na dane:
Nabywca: Powiat Dąbrowskim, ul. Berka Joselewicza 5, 33-200 Dąbrowa
Tarnowska, NIP: 8711771285
Odbiorca: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Kościuszki 5, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
5. Kwota w wysokości …………………….. PLN zostanie przekazana przelewem na
wskazane na fakturze konto bankowe (Wykonawca) na podstawie wystawionej
faktury z 30 dniowym terminem płatności po zrealizowaniu programu kulturowego
grupy.
6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer projektu.
7. Zamawiający zapłaci cenę wykonania usługi przelewem na konto wskazane przez
Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo
wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku
Zamawiającego.
8. Zamawiający jest uprawniony do odmowy zapłaty ceny w przypadku wystawienia
faktury w sposób niezgodny z ust 4 i 5.
§4
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy
1. Nadzór nad realizacją umowy sprawuje:
1.1 ze strony Zamawiającego – Zofia Rzepecka e-mail: zszdabt@poczta.onet.pl
1.2 ze strony Wykonawcy ……………………..: e-mail: ………………
2. Sposób konsultacji i zgłaszania uwag, strony umowy ustalą wzajemnie w trakcie realizacji
umowy.
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§5
Kary umowne
1.

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy
w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,
b) za nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę w wysokości 10% ceny określonej w
§3 ust. 1.
2. Za nienależyte wykonanie umowy, przyjmuje się brak zapewnienia brak zapewnienia
noclegów zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, brak zapewnienia wyżywienia zgodnie z
wymaganiami Zamawiającego lub brak wynajęcia tłumacza, brak realizacji programu
kulturowego.
3. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca
ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych.
4. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.
5. Zapłata kar umownych nie stanowi przeszkody do dochodzenia odszkodowania za szkody
przewyższające wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.
§6
Warunki odstąpienia od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy:
a) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
b) w razie niewywiązywania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy,
w szczególności niewykonania obowiązków wskazanych w §2 oraz w razie nienależytego
wykonywania umowy.
2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 30 dni od dnia powzięcia
wiadomości o okolicznościach uzasadniających wykonanie prawa odstąpienia, poprzez
złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Wykonawca może żądać
jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
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§7
Zmiany w umowie
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający przewiduje w ramach zawartej umowy zmiany dotyczące:
2.1. terminu realizacji umowy, ze względu na wystąpienie okoliczności nie dających się
przewidzieć przed zawarciem umowy, np. działanie siły wyższej, jeżeli okoliczność ta
nie była zależna od Wykonawcy.
3. W przypadku zaistnienia sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 2.1. strony ustalają nowy
termin realizacji przedmiotu umowy.
§8
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy Prawo
zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego.
2. Wszelkie spory powstałe w związku z realizacją niniejszej umowy strony poddają
rozstrzygnięciu sądowi właściwemu dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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