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Załącznik nr 5 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

zawarta w Olsztynie, w dniu ………… r. pomiędzy: 

Uniwersytetem Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie  

z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 – 719 Olsztyn, 

utworzonym na mocy Ustawy z dnia 9 lipca 1999 r. o utworzeniu Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie (Dz. U. Nr 69, poz. 762) 

NIP: 739 30 33 097, REGON: 510 884205,  

zwanym dalej „Zamawiającym”, 

którego reprezentuje: 

Kanclerz – dr inż. Aleksander Socha 

a 

………………………………… z siedzibą przy …………………………………, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ………., Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ………….. 

NIP: ………………., REGON: ……………., 

zwaną dalej „Wykonawcą”, którego reprezentują: 

……………………………….  – …………………………………… 

o następującej treści: 

 

Niniejsza umowa jest konsekwencją zamówienia realizowanego na podstawie art. 138 o 

Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 

oraz Dz. U. z 2016 poz. 1020 ze zm.) 

 

§1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest organizacja trzydniowego spływu kajakowego dla studentów/ 

doktorantów UWM w Olsztynie będących osobami z niepełnosprawnością i ich asystentów 

połączonego z warsztatami psychologicznymi wspierającymi proces edukacji na potrzeby 

Biura ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. 

2. Integralną częścią umowy jest ogłoszenie o zamówieniu wraz z załącznikami oraz oferta 

Wykonawcy. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia zgodnie ze złożoną ofertą oraz 

wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu o zamówieniu. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia stanowi załącznik do niniejszej umowy.  

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z zachowaniem należytej 

staranności. 

 

§2 

Termin realizacji przedmiotu umowy 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie: od dnia 

08.09.2017 r. do dnia 10.09.2017 r. 
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§3 

Cena i warunki płatności 

1. Cena, na podstawie której Zamawiający dokonał wyboru oferty wynosi: 

Cena brutto: …………….. w tym obowiązujący podatek VAT (słownie: ………………….). 

2. Powyższa cena obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 

3. Zamawiający zapłaci cenę usługi na podstawie wystawionej faktury. 

4. Rozliczenie nastąpi na podstawie faktycznej liczby uczestników według ceny 

jednostkowej zaoferowanej przez wykonawcę w złożonej ofercie. 

5. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisanie przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

6. Faktura wystawiona przez Wykonawcę, musi wskazywać numer umowy, z której wynika 

płatność. Do faktury należy dołączyć kopię podpisanego przez obie strony protokołu odbioru 

przedmiotu umowy. 

7. Nazewnictwo asortymentu zastosowane w fakturze, musi być zgodne z nazewnictwem 

zastosowanym przez Zamawiającego w formularzu cenowym wg Załącznika nr 3 do 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia poprawnie wystawionej faktury na adres 

wskazany przez przedstawiciela Zamawiającego. 

9. 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. 

 

§4 

Warunki realizacji  

1. Zadaniem Wykonawcy jest zapewnienie: 

a) Organizacji i koordynacji spływu kajakowego polegającej na: 

  Przygotowaniu i  logistycznym spływu kajakowego dla 15-20 uczestników  

(Wykonawca zapewni wynajem i transport  kajaków (kajaki 2 osobowe), z  

kompletem wioseł i oraz kapoków na 3 dni dla 15-20 osób. Spływ nie powinien 

wymagać od uczestników większego wysiłku – trasa łatwa, bezpieczna. Każdy 

uczestnik powinien być wyposażony  

w kamizelkę ratunkową (asekuracyjną) w jaskrawych kolorach spełniającą 

dostosowaną do sylwetki i wagi ciała).  

  Przeszkoleniu uczestników spływu nt. bezpieczeństwa na wodzie, techniki pływania 

kajakiem, odpowiedniego zachowania się kajaku (Przed wypłynięciem każdy 

uczestnik powinien przejść szkolenie oraz zapoznać się z zasadami bezpiecznego 

zachowania się na wodzie i w kajaku). 

  Zapewnieniu bezpieczeństwa uczestników spływu (Wykonawca zapewni na czas co 

najmniej dwóch ratowników w tym ratownika będącego pilotem/przewodnikiem. 

Ratownicy winni być wyposażeni w sprzęt ratunkowy w tym w folię ogrzewająco 

chłodzącą, koło ratunkowe/boję SP) (Wykonawca zapewni opiekę pielęgniarską lub 

opiekę lekarską polegającą na wezwaniu lekarza lub pielęgniarki do ośrodka lub 

dowiezienie uczestnika pobytu do przychodni lub szpitala. Wykonawca zapewni 

podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe) (Podczas spływu zagwarantowany 
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powinien być dojazd do bazy, w szczególności w razie niepogody lub innej 

nieprzewidzianej potrzeby przerwania spływu przez jednego, kilku lub wszystkich 

uczestników). (Dla każdego uczestnika wykonawca przygotuje mapkę z zaznaczoną 

trasą oraz nr kontaktowym do osób odpowiedzialnych za spływ) 

  Ubezpieczeniu uczestników spływu od następstw nieszczęśliwych wypadków 

wszystkim uczestnikom spływu na cały trzydniowy pobyt na kwotę nie mniejszą niż 

10.000 sumy ubezpieczenia 

  Zapewnieniu miejsc noclegowych dla wszystkich uczestników w tym 

przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością dla minimum 4 osób  

(Miejsce zakwaterowania:  Ośrodek wypoczynkowy, szkoleniowy, hotel, 

gospodarstwo agroturystyczne itp., z pokojami 1-4 osobowymi lub domki 2-4 

osobowe, w ilości adekwatnej do liczby osób korzystających z wypoczynku. Pełne 

węzły sanitarne  z dostosowaniami dla osób z niepełnosprawnościami (w tym dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich) z zapewnionym nieograniczonym 

dostępem do bieżącej ciepłej wody powinny znajdować się w pokoju lub w 

korytarzu, na jednym poziomie bez barier architektonicznych (progi, schody itp.). 

Łóżka powinny być pojedyncze. Miejsce, w którym będą zakwaterowani uczestnicy 

wydarzenia, powinno być w dobrym stanie technicznym, pokoje powinny być 

czyste i schludne, wszystkie sprzęty i wyposażenie i urządzenia powinny być 

sprawne).  

  Zapewnieniu miejsca na ognisko (Wykonawca zapewni organizację ogniska z 

kiełbaskami w pierwszym i drugim dniu spływu). 

  Zapewnieniu wyżywienia całodobowego w tym woda mineralna butelkowana dla 

uczestników (Wykonawca zapewni wyżywienie całodniowe (śniadania, obiady  

i kolacje lub śniadania i obiadokolacje) dla 15-20 uczestników podczas spływu 

kajakowego. Wykonawca zapewni wyżywienie w miejscu realizacji usługi, zgodnie 

z normami żywieniowymi. Wykonawca powinien zapewnić min. 2 śniadania, 3 

obiady, 2 kolacje). 

  Zapewnieniu schronienia dla uczestników spływu w razie niepogody 

  Zapewnieniu w miejscu docelowym (postoje, baza noclegowa) toalety z 

uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych 

  Zapewnienie dodatkowego sprzętu (W razie potrzeby użycia dźwigu lub/oraz 

wyciągarek na potrzeby osób z niepełnosprawnością Wykonawca zapewni takie 

urządzenia – Zamawiający poinformuje Wykonawcę o potrzebie użycia 

dodatkowych urządzeń nie później niż na tydzień przed rozpoczęciem spływu).  

  Zapewnienie transportu uczestników  z bazy (miejsce noclegu) do miejsca 

rozpoczęcia spływu i z miejsca zakończenia spływu do bazy, jak również przewóz 

ich bagaży każdego dnia 

  Zapewnienie transportu uczestników spływu i ich rzeczy z Olsztyna do miejsca, w 

którym rozpocznie się spływ i ich powrót do Olsztyna po zakończeniu spływu oraz 

transport na miejscu 

  Czas trwania wydarzenia: trzy dni.  

  Liczba noclegów: dwa  
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  Cel spływu: Spływ ma charakter integracyjny, połączony z warsztatami 

psychologicznymi.  

2. Terminem rozpoczęcia wykonywania usługi jest moment podstawienia autokaru w 

miejscu wskazanym przez Zamawiającego i czasie określonym przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd wraz z kierowcą do wskazanego przez 

Zamawiającego miejsca w terminie do 1 godziny przed wyznaczoną datą (godziną) 

wyjazdu. 

4. Osoba, która będzie kierowcą musi posiadać stosowne prawo jazdy, a jej czas pracy musi 

być zgodny z przepisami dotyczącymi czasu pracy kierowców.  

5. Dojazd do miejsca docelowego odbywać się będzie drogami publicznymi. 

6. Usługi transportowe świadczone będą przy wykorzystaniu środków transportu 

pozostających w dyspozycji Wykonawcy, dopuszczonych do ruchu odpowiadających 

wymaganiom bezpieczeństwa określonych w przepisach prawa. 

7. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi transportowe wyłącznie przy użyciu 

sprawnych technicznie środków transportowych, posiadających aktualne badania 

techniczne i wykupioną polisę OC i NW (ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych 

wypadków), oraz wyposażonych zgodnie z wymogami zawartymi w Ogłoszeniu o 

zamówieniu. 

8. Przejazdy będą wykonywane najkrótszą trasą z wykorzystaniem istniejącej sieci dróg 

płatnych i autostrad. 

9. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiednie warunki bezpieczeństwa, higieny 

oraz wygody. Wykonawca systematycznie będzie dbał o zachowanie właściwej czystości 

w trakcie realizacji usługi transportowej. 

10. Wykonawca zobowiązuje się realizować usługę zgodnie z przepisami ustawy Prawo o 

ruchu drogowym oraz wymogami Kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców.  

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo zbadania stanu technicznego autokaru, trzeźwości 

kierowcy, jak również sprawdzenia wszelkich dokumentów wynikających z przepisów 

kodeksu ruchu drogowego i ustawy o transporcie drogowym. 

12. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zapewni w czasie do 1 godziny na 

własny koszt zastępczy środek transportu. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu 

żadnych dodatkowych kosztów. 

13. W razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających dokonanie przewozu zgodnie z 

treścią umowy, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przejazd przy użyciu obcych 

środków transportu bez dodatkowej opłaty. 

14. Przedstawiciel Zamawiającego: …………………………………….., tel. …………….. 

15. Przedstawiciel Wykonawcy: …………………………………………, tel. …………….. 

 

§5 

Kary umowne 

1.    Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy w wysokości 10% ceny określonej  

w §3 ust. 1, 

b) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

w wysokości 10% ceny określonej w §3 ust. 1,  
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c) za opóźnienie w podstawieniu pojazdu zastępczego o którym mowa w § 4 ust. 12 – 0,3 % 

wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 za każdą rozpoczętą 

kolejną godzinę opóźnienia, licząc od czasu przekazania Wykonawcy informacji o której 

mowa w § 4 ust. 12 i okresu w jakim pojazd zastępczy winien był zostać zapewniony. 

2. W razie nieuregulowania przez Zamawiającego płatności w ustalonym terminie, Wykonawca 

ma prawo żądać zapłaty odsetek za opóźnienie w wysokościach ustawowych. 

3. Kary umowne mogą zostać potrącone z kwoty określonej w §3 ust. 1.   

4. 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 – w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W 

takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

wykonania części umowy, 

b) w przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień niniejszej umowy – w 

terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających 

wykonanie prawa odstąpienia. 

2. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia poprzez złożenie oświadczenia w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W przypadku wykonania przez Zamawiającego prawa odstąpienia Sprzedawca może żądać 

jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

 

§7 

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 trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze 

dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

                   ZAMAWIAJĄCY                                             WYKONAWCA 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Karolina Kostrzewa 


