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Załącznik nr 4 do SIWZ 

W Z Ó R 

UMOWA Nr  .................................  
NA PROWADZENIE ZAJĘĆ ANIMACYJNYCH 

zawarta w dniu  ............ 2016r. w Marózie, pomiędzy : 

Domy Wczasowe WAM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Św. Jacka Odrowąża 15, 03 -310 

Warszawa),wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 

w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000394569, posiadającą nr NIP 7010302456, 

Regon: 142990254, 

Oddział Waplewo, Maróz 2 , 11-015 Olsztynek 

reprezentowany przez: 

……………………….. 

 zwanym dalej „Zamawiającym”,  

a 

……………………………………… 

reprezentowanym przez:………….. 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

zwanych dalej łącznie „Stronami”. 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień publicznych - nr sprawy ......................  

§ 1 

Przedmiot umowy 

Przedmiotem Umowy jest prowadzenie zajęć animacyjnych o charakterze dydaktycznym, rekreacyjnym                    

i sportowym dla gości przebywających  w Oddziale Rewita Waplewo (zwanych dalej „Usługami”) na 

warunkach i zasadach określonych w niniejszej umowie, formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik 

numer 1 do Umowy, formularzu cenowym, stanowiącym załącznik numer 2 do umowy oraz Opisem 

przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik numer 3 do umowy. 

§ 2 

Wartość umowy 

1. Maksymalna wartość Umowy, zgodnie ze złożoną ofertą, wynosi netto zł (słownie: ),                           

+ podatek VAT zł (słownie: ), 

 ..................... całkowita wartość umowy brutto wynosi .................................................................... zł (słownie:

 ................................................................................... ),           

z zastrzeżeniem możliwości zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia i zakresu o 20 %                   

z zastosowaniem cen podanych w Formularzu Ofertowym i Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 i 2 do 

Umowy, w przypadku zastosowania przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w § 4 Umowy. 

2. Ceny jednostkowe zawierają w sobie wszelkie koszty związane z realizacją umowy, nie podlegają 

zmianom w czasie jej obowiązywania. 
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§ 3 

 Zmiany ilościowe usług  
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian co do ilości i rodzaju zajęć wymienionych                      

w załączniku nr 2 do Umowy w zależności od rzeczywistych potrzeb wynikających z działalności 
Zamawiającego w okresie  jej realizacji. 

2. Zmiany mogą być dokonywane w granicach wartości Umowy. 
3. Wykonawca zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu niewykonania Umowy w całości. 
4. Usługi zrealizowane będą zgodnie z zapotrzebowaniem i z częstotliwością uzależnioną od bieżących 

potrzeb Zamawiającego. 
5. Zamówienia na realizację konkretnych zajęć będą przesyłane Wykonawcy na nie mniej niż 7 dni  od daty 

realizacji. Zamawiający zastrzega sobie prawo doraźnego złożenia zamówienia na realizację zajęć z 24 
godzinnym wyprzedzeniem. 

 
§ 4 

 
Prawo Opcji 

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia maksymalnej podstawowej wartości zamówienia            
i zakresu o 20 % z zastosowaniem cen podanych w Formularzu Ofertowo-Cenowym stanowiącym 
załącznik nr 2 do Umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zakupu części usług wynikającej z braku lub 
ograniczenia zapotrzebowania maksymalnie do 60% wartości Umowy (Zamawiający zobowiązuje się do 
zakupu 40%  wskazanej wielkości zamówienia). 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamiany ilości zamawianych usług w ramach wartości                          
i asortymentu określonego w Umowie w przypadku zmiany potrzeb Zamawiającego. 

4. Realizowane w ramach prawa opcji usługi muszą być takie same jak zaoferowane w zamówieniu 
podstawowym oraz w cenach jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę w swojej ofercie. 
Możliwość skorzystania z prawa opcji jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego 
wiążącego go zobowiązania nawet po ziszczeniu się wskazanej przesłanki i będzie realizowane na 
podstawie odrębnego pisma do Wykonawcy, w którym Zamawiający poinformuje o sposobie i ilości 
realizowanej opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, albo w przypadku 
skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia. 

 

§ 5 

Zobowiązania Wykonawcy i Zamawiającego 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy będzie posiadać 

aktualną polisę ubezpieczeniową OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej                               

z rozszerzonym zakresem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody 

osobowe lub rzeczowe wyrządzone przez świadczone usługi na wartość co najmniej równą wartości 

umowy. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową 

potwierdzającą ubezpieczenie i przedstawić jej odnowienie najpóźniej na trzy dni przed upływem 

ważności dotychczasowej pod rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego w trybie 

natychmiastowym. 

2. Wykonawca we własnym zakresie ubezpieczy uczestników prowadzonych przez siebie  zajęć od 

następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie usługi w tym za czynności 

wykonywane w procesie realizacji usługi przez osoby trzecie lub podwykonawców na zlecenie 

Wykonawcy. 

4. Wykonawca odpowiada za szkody w mieniu Zamawiającego powstałe na wskutek zaniechania lub 

zaniedbań w wykonywaniu usług przez osoby, którymi Wykonawca posłużył się przy wykonaniu 

zamówienia. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji szczegółowe 
programy dla każdego z zajęć ujętych w ofercie w terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Zamawiający 

zgłosi ewentualne uwagi w terminie 5 dni, a następnie Wykonawca z ich uwzględnieniem, przekaże 

Zamawiającemu ostateczną, uzgodnioną wersję w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. Programy będą 

na bieżąco aktualizowane tak, aby uwzględniały potrzeby gości Ośrodka.  

7. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe do przeprowadzenia 

zajęć. 
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8. Zamawiający udostępni odpłatnie zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik nr 4  do Umowy sprzęt 

do przeprowadzenia zajęć wymienionych w pozycjach 1-10 cennika oraz infrastrukturę ośrodka 

niezbędną do realizacji Umowy. 

 

§ 6 

Pracownicy i sprzęt 

1. Wykonawca zapewni sprzęt, którym nie dysponuje Zamawiający i materiały niezbędne do realizacji 

umowy zgodnie z załącznikiem nr 3 do Umowy oraz Koordynatora stale nadzorującego realizację 

programu zajęć i działań z nim związanych oraz animatorów w ilości niezbędnej do wykonania Umowy. 

2. Wykonawca zabezpieczy sprzęt, materiały oraz osoby niezbędne do prawidłowego wykonania 

przedmiotu Umowy w zakresie wskazanym w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 

3 do Umowy. 

3. Obowiązki Koordynatora polegające min. na:  

a) Koordynowaniu działań pracy animatorów, w tym ustalania harmonogramów, organizowaniu 

zastępstw itp. 

b) bieżącej weryfikacji realizacji obowiązków pozostałych animatorów, 

c) reagowaniu na indywidualne potrzeby uczestników,  

d) współpracy z przedstawicielami Zamawiającego oraz recepcją ośrodka 

Będzie pełnił Pan……………………………Tel:………………… 

4. Obowiązki Animatora/Animatorów będą pełnić……. 

a) Pan…../ Tel:………………… 

b) Pan…../ Tel:………………… 

 

5.  Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie infrastrukturę Ośrodka w zakresie wskazanym w Opisie 

przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do Umowy w cenach wskazanych w Cenniku 

korzystania z infrastruktury Oddziału Waplewo zgodnie z załącznikiem nr 4 do Umowy. Wykonawca ze 

stosownym wyprzedzeniem, poinformuje Zamawiającego, o zamiarze korzystania ze sprzętu, co 

zostanie każdorazowo pisemnie odnotowane przez Recepcję Zamawiającego. 

 

§ 7 

Warunki płatności 

1.   Zapłata należności za zajęcia przeprowadzone w danym miesiącu kalendarzowym, nastąpi w cyklu 

miesięcznym tj. na koniec miesiąca kalendarzowego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

umieszczony na fakturze w terminie 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo 

wystawionej faktury. Wykonawca do wystawionej faktury zobowiązany jest dołączyć załącznik 

potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, w którym zawarte będą:  

 

a) Zestawienie rodzaju przeprowadzonych zajęć 

b) Ilość i lista osób biorących udział w zajęciach 

c) Termin przeprowadzenia zajęć 

 

2. Rozliczenie  za  usługi  animacyjne  będzie  następowało  raz  w miesiącu  według  faktycznej  ilości  

wykonanych usług. 

3. Na podstawie dołączonego załącznika, Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę za korzystanie               

z infrastruktury Zamawiającego. Zapłata należności za korzystanie z infrastruktury Zamawiającego  

nastąpi przelewem na jego rachunek bankowy umieszczony na fakturze w terminie 14 dni od daty 

doręczenia Wykonawcy prawidłowo wystawionej faktury. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania należności z tytułu naliczonych kar umownych                 

i kosztów związanych ewentualną naprawą uszkodzonej infrastruktury z bieżących opłat za faktury. 

5. W przypadku błędnego podania numeru rachunku bankowego przez Wykonawcę, koszty związane                     

z dokonaniem ponownego przelewu, którymi bank obciąży Zamawiającego, poniesie Wykonawca. 
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§ 8 

Kary umowne 

 

1. Zamawiający naliczy karę w wysokości 2% wartości Przedmiotu Zamówienia brutto wskazanej w § 2 

ust.1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy do 10 dni i 3% 

wartości wynagrodzenia brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki powyżej 10 dnia zwłoki. 

2. W przypadku odwołania zajęć animacyjnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                           

– Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego                  

w § 2 ust 1, 

3. W przypadku niezrealizowania lub nienależytego zrealizowania  przez Wykonawcę zajęć 

animacyjnych, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 20 % wartości umowy, określonej             

w § 2 ust. 1, 

4. W przypadku uszkodzenia sprzętu skutkującego niemożliwością przeprowadzenia kolejnych 

zajęć, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 10 % wartości umowy, określonej w § 2 ust.1,  

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości                      

10 % wartości umowy, określonej w § 2 ust.1, chyba że, Wykonawca dokona niezwłocznej naprawy 

lub pokryje wszelkie koszty naprawy,  

6. W przypadku braku posiadania aktualnego ubezpieczenia NW, Zamawiający naliczy karę umowną             

w wysokości 20 % wartości Umowy, określonej w § 2 ust. 1, 

7. Zamawiający naliczy karę w wysokości 30% wartości Przedmiotu Zamówienia brutto w § 2 ust.1 

Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy lub rozwiąże ją z powodu okoliczności leżących po 

stronie Wykonawcy, niezależnie od kar umownych za zwłokę w wykonaniu Przedmiotu Zamówienia 

naliczonych do dnia odstąpienia przez Zamawiającego od niniejszej Umowy. 

8. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia 

przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych 

przewidzianych w Kodeksie cywilnym w przypadku, jeśli szkoda wynikła z niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przewyższa wartość zastrzeżonej kary umownej bądź wynika z 

innych tytułów niż zastrzeżone. 

 

 
§ 9 

Zmiany postanowień umowy 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach: 

 

1. W przypadku możliwości zamiany liczby zajęć w ramach całej umowy wraz z rozliczeniem różnicy                            

w wartości, jeżeli takie będzie zapotrzebowanie klienta Zamawiającego, a którego na dzień wszczęcia 

postępowania Zamawiający nie mógł przewidzieć, 

2. W przypadku każdorazowej zmiany osoby Koordynatora ,zmiana ta realizowana będzie w taki sposób, 

że osoba zastępująca winna posiadać kwalifikacje nie mniejsze niż wskazane w SIWZ, 

3. W przypadku zamiany zajęć w ramach oferty i różnicowania cen, 

4. W przypadku rezygnacji uczestników z części zajęć danego rodzaju, 

5. W przypadku zwiększenia liczebności grup w odpowiedzi na potrzeby klienta, których Zamawiający 

nie mógł przewidzieć, 

6. W przypadku zmiany przepisów określających wysokość stawki VAT, 

7. Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu 

wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te 

zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 

8. Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 
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pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 

powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

9. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winny być dokonane w formie pisemnej aneksu pod rygorem 

nieważności. 

 

§10 

  Odstąpienie od umowy i rozwiązanie 

 

1. Strony ustalają, że oprócz przypadków przewidzianych w Kodeksie cywilnym, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy, w terminie 30 dni od 

uzyskania informacji o tym, że: 

1) wszczęte zostało postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne bądź likwidacyjne 

przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wykonuje bądź wykonuje nienależycie Przedmiot 

Umowy, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego i wyznaczenia mu 

dodatkowego terminu na zaprzestanie naruszeń Umowy. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i 2 Wykonawca może żądać jedynie 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania części Umowy. 

4. W przypadku gdy, Wykonawca nie wywiąże się z obowiązku wskazanego w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy. 

5. W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do jej odstąpienia w trybie natychmiastowym. 

 

6. Umowę może rozwiązać każda ze Stron z zachowaniem: 

a) Zamawiający -  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 
b) Wykonawca  -   trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

 

§ 11 

Wierzytelności 

Przelew wierzytelności przysługujących Wykonawcy z tytułu zawarcia niniejszej umowy wymaga pisemnej 

zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności. 

§ 12 

Termin realizacji umowy 

1. Umowa obowiązuje na czas określony od dnia 01.01.2017r. do dnia 31.12.2017r. 

2. Umowa wygasa przed terminem określonym w ust. 1, w przypadku wcześniejszego całkowitego 

wykorzystania wartości przedmiotu umowy określonej w § 3 ust. 1 umowy. 

 

§ 13 

Upoważnieni przedstawiciele 

1. Jako osoby uprawnione do kontaktowania się w związku z wykonywaniem umowy Strony wyznaczają 

następujące osoby: 

w imieniu Zamawiającego - p .......................................................................................  

tel ............................................ ,adres e-mail ................................................................... , 

w imieniu Wykonawcy - p  

tel .............................................. ,adres e-mail ....................................................................  

2. Strony zobowiązane są powiadomić o każdorazowej zmianie danych adresowych i innych danych 

kontaktowych w formie pisemnej. 

 

§ 14 

Inne postanowienia 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy muszą być dokonane aneksem w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz 

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Wykonawca oświadcza, że dostarczył Zamawiającemu aktualną polisę ubezpieczeniową OC (równą 

wartości składanej oferty) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej posiadającą rozszerzony 

zakres ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe lub rzeczowe 

wyrządzone przez świadczone usługi na wartość co najmniej równą wartości umowy oraz ubezpieczenia NW 

uczestników zajęć obowiązującą przez cały okres związania Umową. 

4. Ewentualne spory powstałe przy wykonywaniu umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

5. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: 

Egz. Nr 1 i 2 - Zamawiający 

Egz. Nr 3 - Wykonawca 

Załączniki: 

1. Załącznik nr 1 Formularz ofertowy 

2. Załącznik nr 2 Formularz cenowy 

3. Opis przedmiotu zamówienia 

4. Cennik za korzystanie z infrastruktury Zamawiającego 

5. Kopia polisy OC 

6. Wykaz osób dedykowanych do realizacji Umowy zgodnie ze złożoną ofertą 

 

 

 

 

 

 

Wykonawca:        Zamawiający: 


