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„Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy 

wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia” współfinansowanego ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Załącznik nr 5 do ZK/02/2018 

WZÓR- 

UMOWA nr .............../………………….. 

na wykonanie  usługi przygotowania i przeprowadzenia pikników w ramach projektu „Subregion Środkowy - 

wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i 

młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

 

zawarta w dniu ….......... 2017 r. w Korfantowie, pomiędzy: 

Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,   z siedzibą w Korfantowie, ul. 

Wyzwolenia 11, 48-317 Korfantów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 

0000625798, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy, NIP 7531567625, nr REGON 

000654530,  o kapitale zakładowym w wysokości 23.000.000,00 zł,  

reprezentowanym przez Wojciecha Machelskiego – Prezesa Zarządu,  

zwanym dalej ,,Zamawiającym” 

a 

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

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

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

zwanym dalej ,,Wykonawcą”. 

 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie zaproszenia do złożenia oferty cenowej w postępowaniu na usługę przygotowania i przeprowadzenia 

pikników w ramach projektu „Subregion Środkowy - wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny 

przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz 

dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.”, zawarta została umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na przygotowaniu i 
przeprowadzeniu 5 pikników na terenie powiatu nyskiego, prudnickiego, opolskiego w okresie od kwietnia 2018 
roku do września 2018 roku. 

2. Szczegółowy opis zajęć znajduje się w Zaproszeniu stanowiącym, wraz z załącznikami oraz ofertą Wykonawcy, 
integralną część niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi w terminie i na zasadach określonych w Zaproszeniu oraz 
ofercie. 

 
§ 2 

1. Termin rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy  …………. 
2. Termin zakończenia realizacji umowy – najpóźniej do dnia 31 października 2018 roku po przekazaniu całej 

dokumentacji z działalności zajęć. 
3. Szczegółowe programy zajęć oraz harmonogramy realizacji usługi w ramach niniejszej umowy, zostanie ustalony 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie z programami zajęć oraz harmonogramami, o 

których mowa w ust. 3. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji niniejszej umowy zgodnie zapewnieniem stosowania Wytycznych w 

zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami 
oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020; 
 
 

§ 3 

1. Ustala się łączną cenę przedmiotu umowy w wysokości: 
Netto: …....................... (słownie: ……..) 
VAT: …....................... (słownie: ……..) 
Brutto: …….............................. zł (słownie: …….... 00/100 złotych) 

2. Na cenę, o której mowa w ust. 1 składa się iloczyn łącznej liczby 5 pikników  oraz stawki za jeden piknik  w 

wysokości: 

Netto: …....................... (słownie: ……..) 
VAT: …....................... (słownie: ……..) 

     Brutto: …….............................. zł (słownie: …….... 00/100 złotych) 

3. Cena, o której mowa w ust. 1 i 2 powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia opisane w 
załączniku nr 1 do zaproszenia tj.: koszt: wynagrodzenia animatorów, osób organizujących piknik, organizacji 
miejsca prowadzenia pikniku, przygotowania i wyposażenia stoisk, zapewnienia poczęstunku dla min. 150 osób, 
zapewnienia ochrony, oprawy muzycznej, sprzętu do gier i zabaw, atrakcji dla dzieci oraz inne koszty niezbędne do 
prawidłowej realizacji zamówienia, a wcześniej nie wymienione . 

4. Zamawiający płacił będzie Wykonawcy kwotę określoną w ust. 2 po stwierdzeniu prawidłowej realizacji usługi. 
Prawidłowa realizacja zostanie stwierdzona na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego  protokołu z 
wykonania części usługi oraz dokumentacji, o której mowa w Zaproszeniu, przedłożonej w siedzibie Zamawiającego 
w terminie 10 dni licząc od dnia organizacji pikniku. 

5. Należność za usługę płatna jest przez Zamawiającego przelewem w terminie 14 dni od daty otrzymania 
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/ rachunku, na konto bankowe podane na fakturze / 
rachunku. Podstawą do wystawienia faktury/ rachunku jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół z 
wykonania części usługi, o którym mowa w ust. 4. 

6. Za datę zapłaty ustala się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie realizacji przelewu. 
7. Za zapłatę po terminie określonym w ust. 5, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach 

handlowych. 
8. Całkowite rozliczenie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, nastąpi po stwierdzeniu prawidłowej realizacji usługi 

w terminie 10 dni licząc od dnia zakończenia ostatniego pikniku, nie później jednak niż do dnia 31 października   
2018 r. 

 
§ 4 

1. Zamawiający jest uprawniony do natychmiastowego odstąpienia od niniejszej umowy w razie: 
1) opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy ponad 14 dni w stosunku do uzgodnionych 

terminów, 
2) gdy Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone niniejszą umową, w 

razie nie usunięcia stwierdzonych uchybień w terminie 3 dni na pisemne wezwanie Zamawiającego, 
3) zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
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odstąpienia od umowy na podstawie pisemnego powiadomienia Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający 
wypłaci Wykonawcy wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu wykonanej części umowy, 

4) ogłoszenia upadłości lub likwidacji Wykonawcy bądź trwałego zaprzestania prowadzenia działalności 
gospodarczej. 

2. Odstąpienie od umowy dokonywane jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz zawiera uzasadnienie. 
 

§ 5 

1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji niniejszej umowy 
jest …..................., adres e-mail: …................, tel.................. 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do reprezentowania oraz kontaktu przy realizacji niniejszej umowy jest 
…..................., adres e-mail: …................, tel................... 

3. Osoby wymienione w ust. 1 i 2 odpowiedzialne są merytorycznie za nadzór nad prawidłowością i terminowością 
realizacji niniejszej umowy, w szczególności upoważnione są do podpisywania protokołów odbioru. 

4. Zmiana osób wymienionych w ust. 1 nie wymaga zmiany umowy, a jedynie poinformowania pisemnie drugiej strony.  
 

§ 6 
1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z należytą starannością zawodową i rzetelnością, a także dbałością 

o najwyższą, jakość usługi i sprawną współpracę z Zamawiającym. 
2. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji zadań do przekazywania uczestnikom materiałów informacyjnych 

dotyczących projektu : publikacji prozdrowotnych, magnesów, itp. 
3. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnej współpracy z Zamawiającym przy realizacji niniejszej umowy oraz 

respektowania wszelkich uwag Zamawiającego dotyczących wykonywania przedmiotu umowy. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, jakie uzyskał w ramach realizacji 

niniejszej umowy w trakcie jej wykonywania oraz po jej zakończeniu.  
5. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą uczestniczyć w realizacji niniejszej umowy spełniają wymagania 

zawarte w Zaproszeniu. 
6. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć logotypy projektowe, a także treść zapisu 

o dofinansowaniu działalności zajęć ze środków zewnętrznych, jaka powinna znaleźć się na materiałach służących 
do prowadzenia niezbędnej dokumentacji w ramach projektu. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia materiałów służących do dokumentowania prowadzonej usługi oraz 
każdorazowego oznakowania miejsca wykonywania usług zgodne z wymogami dla Projektu „Subregion Środkowy 
- wysportowany i zdrowy! Program zdrowotny przeciwdziałający nadwadze, otyłości oraz cukrzycy wśród 
dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat oraz dorosłych pomiędzy 45-65 rokiem życia.” 

8. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich szkód z tytułu uszczerbku na zdrowiu, jakie mogą ponieść 
uczestnicy pikników w trakcie ich trwania. 

§ 7 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 10 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1, ·w wypadku odstąpienia od umowy 
z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca; 
b) 0,2 % łącznej wartości przedmiotu zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 1 – za każdy dzień zwłoki w 
realizacji usługi według harmonogramu, o którym mowa w § 2 ust. 3 w przypadku nie poinformowania 
Zamawiającego o okolicznościach, na które Wykonawca nie ma wpływu, a które uniemożliwiają prawidłową 
realizację niniejszej umowy.  

2. Wykonawca wyraża zgodę, iż w przypadku naliczenia kary umownej Zamawiający potrąci ją z wystawionej/ego 
faktury/rachunku. 

3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 

4. W przypadku odmowy wykonania usługi przez Wykonawcę, Zamawiający zleca usługę innemu podmiotowi, a całymi 
kosztami obciąża Wykonawcę, niezależnie od naliczenia kary, o której mowa w ust. 1. 

 

§ 8 

1. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania postanowień umowy strony podejmą się rozstrzygnąć 
polubownie. W razie braku możliwości polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd 
powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
3. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w 
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szczególności Kodeksu cywilnego. 
4. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 

 
§ 9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy. 
 

Załącznik:  

– oferta wykonawcy 

- zaproszenie wraz z załącznikami (Zaproszenie ZK/02/2018) 

 

 

WYKONAWCA:                                                        ZAMAWIAJĄCY: 

 

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


