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ZRPZ.2421.10.2022.MS                                                        

                                                                                      Załącznik nr 7 do zapytania ofertowego 

 

 

PROJEKT  UMOWY  NR …     
 

zawarta w dniu ………………….. w Szczecinku, pomiędzy Powiatem Szczecineckim - 

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, adres: ul. Wiatraczna 1 , 78-400 Szczecinek, 

zwanym w dalszej treści umowy „Zamawiającym, reprezentowanym przez Dyrektora 

Małgorzatę Kubiak-Horniatko, przy kontrasygnacie Głównej Księgowej PCPR 

-a, 

………………………………………………………………, NIP: ………………………. 

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą” reprezentowanym przez ……………………..  

 

§ 1 

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego  w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej                    

130 000 złotych (zgodnie z zasadą konkurencyjności) 

 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania realizację usługi w zakresie organizacji kolonii 

letniej o charakterze turystyczno-krajoznawczym z elementami profilaktyczno-

socjoterapeutycznym w ramach projektu „Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży” 

(RADIM). Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet 

VII – Włączenie społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych 

świadczonych w interesie ogólnym. Oferta Wykonawcy stanowi integralną część 

niniejszej umowy. 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem umowy jest usługa kompleksowej organizacji kolonii letniej  

o charakterze turystyczno-krajoznawczym z elementami profilaktyczno-

socjoterapeutycznym w terminie ………... dla 45 osób (dzieci)  beneficjentów 

RADiM wskazanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.  
 

§ 3 

 

1. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu 

zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego), który wraz z ofertą 

Wykonawcy stanowi integralną część umowy.  
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2. Maksymalna wartość umowy, stanowiąca jednocześnie całkowite, maksymalne 

wynagrodzenie należne wykonawcy za realizację przedmiotu niniejszej umowy, 

będzie stanowiła wilokrotność kosztu uczestnictwa wszystkich dzieci.  

3. Cena jednostkowa brutto powinna obejmować całkowity koszt organizacji kolonii,  

w tym także koszty wszystkich atrakcji turystycznych przewidzianych  

w szczegółowym programie kolonii oraz koszty transportu w przeliczeniu na jednego 

uczestnika. 

4. Cena obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 

5. Liczba uczestników wyjazdu może ulec zmniejszeniu w każdym przypadku, natomiast 

nie może ulec zwiększeniu. Wartość brutto umowy określać będzie maksymalną 

sumaryczną wielkość brutto zamówienia i zawierać zaplanowane oraz niezaplanowane 

usługi. 

6. Kolonia jest przewidziana dla 45 uczestników. Zamawiający do 7 dni przed wyjazdem 

ma możliwość wprowadzenia zmian do listy uczestników.  

7. Po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, Wykonawca nie będzie wnosił 

żadnych roszczeń wobec Zamawiającego, w przypadku niewykorzystania całości 

kwoty określonej w ust. 2. 

8. Płatność będzie dokonana przelewem na wskazany przez Wykonawcę rachunek 

bankowy, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionego rachunku/faktury wraz z niezbędnymi dokumentami oraz  

z zachowaniem postanowień niniejszej umowy.  

9. Rachunek/Fakturę należy wystawić na Zamawiającego usługi:                                          

Powiat Szczecinecki, ul. Warcisława IV, 78-400 Szczecinek, NIP: 673-16-30-032.  

Odbiorca i Płatnik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku,  

ul. Wiatraczna 1, 78-400 Szczecinek,  

10. Za datę zapłaty strony uważają dzień obciążenia konta bankowego Zamawiającego.   

11. Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia w szczególności związanej                

z epidemią COVID-19, zawiadamiając o tym wykonawcę na piśmie w terminie trzech 

dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wówczas Wykonawca 

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości proporcjonalnej do wykonania części 

przedmiotu umowy.  

12. W/w wynagrodzenie jest współfinansowane przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.  

 

§ 3 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

1) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy                          

w wysokości 20 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 3, 
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2)  za:  

a) zakwaterowanie uczestników w obiekcie niespełniającym co najmniej 

jednego z wymogów zawartych w opisie zamówienia w wysokości 1% 

wartości umowy brutto określonej w § 2 ust. 3. 

b) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie któregokolewiek                           

z obowiązków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia  

w wysokości 5% wartości umowy brutto określonej w § 2 ust 3; 

a) za niezapewnienie wyżywienia zgodnego z opisem przedmiotu 

zamówienia w wysokości 1,5% wartości umowy brutto określonej                   

w § 2 ust 3 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne na zasadach ogólnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. 

Kodeks cywilny.  

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia 

zdarzenia stanowiącego podstawę do obciążenia Wykonawcy karą umowną.  

4. Kary umowne są niezależne od siebie i kumulują się.  

5. Łączna maksymalna wysokość wszystkich kar umownych przewidzianych                     

w niniejszej umowie, które może naliczyć Zamawiający Wykonawcy, nie może 

przekroczyć 40 % wartości umowy brutto określonej w § 2 ust 3. 
 

§ 4 

1. Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia ustala się na dzień ………………….. 

2. Termin zakończenia realizacji zamówienia do dnia ……………………... 

 

§ 5 

Nadzór formalny ze strony Zamawiającego będą pełnić pracownicy Powiatowego Centrum 

Pomocy Rodzinie w Szczecinku –Małgorzata Stępień, Paulina Kubisiak. 

 

§ 6 

Szczegółowy opis usługi:  
I. Przedmiotem umowy jest realizacja usługi w zakresie organizacji kolonii letniej                        

o charakterze turystyczno - krajoznawczym z elementami profilaktyczno 

socjoterapeutycznymi dla 45 uczestników.  

II. Powyższe działania są realizowne w ramach projektu realizowanego przez Lidera – 

Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w partnerstwie  m. in. z Powiatem 

Szczecineckim. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020; Priorytet VII – Włączenie 

społeczne; Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie 

ogólnym.  
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III.  

Wykonawca zobowiązany jest do:  

1. Prowadzenia listy uczestników kolonii, pokwitowań odbioru poczęstunku/posiłków, oraz 

listy uczestników wycieczek i warsztatów opatrzonych logotypami wskazanymi przez 

Zamawiającego, oraz dostarczeniu ich do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                   

w Szczecinku do 14 dni po zakończeniu kolonii. 

2. Przeprowadzenia kolonii zgodnie z dostarczym przez Wykonawcę programem, 

3. Zapewnienia ubezpieczenia NNW podczas wyjazdu wszystkim uczestnikom, 

obejmującego czas od  momentu wyjazdu uczestników z miejsca zbiórki do momentu 

powrotu na kwotę 50.000,00 PLN 

4. Dopuszczenia do realizacji zadań osób prowadzących, które posiadają odpowiednie 

uprawnienia i nie widnieją w rejestrze dla sprawców przestępstw seksualnych; 

5. Bieżącego sporządzania i prowadzenia niezbędnej dokumentacji projektowej wskazanej 

przez Zamawiającego; 

6. Poddania się kontroli w zakresie prawidłowości realizacji zajęć, w tym kontroli 

projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;  

7. Zachowania w tajemnicy wszelkich informacji wrażliwych, które uzyska w trakcie 

realizacji umowy pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa; 

8. Informowania uczestników przez Wykonawcę przed rozpoczęciem zajęć                                        

o współfinansowaniu zajęć ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego; 

9. Wykonawca wykonuje przedmiot umowy przez osoby wskazane w wykazie osób,  

złożonym w postępowaniu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału                              

w postępowania. 

10. Zmiana którejkolwiek ze wskazanych w wykazie osób w trakcie wykonywania umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy 

doświadczenie proponowanych osób będą równoważne lub wyższe od doświadczenia 

wymaganych przez Zamawiającego. Zmiana ta nie wymaga odrębnego aneksu                           

do umowy. 

11. Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa                  

w ust. 10, nie później niż 3 dni przed planowanym dopuszczeniem do udziału tej osoby                       

w wykonywaniu przedmiotu umowy. 

12. Jakiekolwiek zawieszenie wykonywania umowy wynikające z braku odpowiedniej 

osoby będzie traktowane jako wynikłe z winy Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy  do zmiany terminu wykonania niniejszej umowy.  

13. Skierowanie, bez uzyskania uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiającego,                            

do wykonania niniejszej umowy innych osób, niż wskazane w wykazie osób złożonym                                 

w postępowaniu stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

 



 

__________________________________________________________________________________________ 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 
 

IV. Wykonawca oświadcza, że:  

a) posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego  

i terminowego wykonania przedmiotu zlecenia,  

b) przedmiot zlecenia wykonywać będzie z należytą starannością wynikającą  

z profesjonalnego charakteru wykonywania zlecenia,  

c) Wykonawca przy wykonywaniu przedmiotu umowy zgodnie z założeniami 

projektu, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.  

 

V. Uczestnicy w/w wsparcia: W wyjeździe wezmą udział uczestnicy projektu pn. 

„Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży”  

VI. Zamawiający zastrzega sobie: 

a) Prawo monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia usługi  

b) Prawo niezwłocznego rozwiązania umowy (ze skutkiem natychmiastowym bez 

ponoszenia kosztów ze strony Zamawiającego) w razie stwierdzenia 

nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym 

zawiadomieniu o stwierdzonych nieprawidłowościach i nie przedstawieniu ze 

strony Wykonawcy wyjaśnień tych nieprawidłowości, które zaakceptuje 

Zamawiający. 

§ 7 

 

1. Strony nie będą odpowiedzialne za niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie swych 

odpowiednich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w przypadkach, gdy takie 

niewypełnienie lub nieprawidłowe wypełnienie spowodowane zostało zaistnieniem siły 

wyższej.  

2. Siła wyższa oznacza nadzwyczajny przypadek pozostający poza kontrolą, działaniami lub 

powstrzymaniem się od działań przez Stronę, którego nie sposób było przewidzieć ani 

uniknąć, który zaistniał po dniu podpisania niniejszej umowy. Za okoliczności stanowiące 

siłę wyższą dla celów niniejszej umowy uznaje się przede wszystkim wojnę i klęski 

żywiołowe oraz epidemię wirusem COVID-19. 

3. Każda ze Stron, w miarę możliwości, zobowiązuje się poinformować Stronę drugą  

o przypadkach i charakterze siły wyższej, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie ich 

wzajemnych zobowiązań i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.  

4. W przypadku, gdyby okoliczność siły wyższej będzie trwała dłużej niż 7 dni, każda ze 

Stron będzie uprawniona do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym  

Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

rzeczowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 8 

 

1. Zamawiający jako administrator danych osobowych, w celu realizacji niniejszej umowy 

powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych osób zawartych  
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w przekazywanych lub udostępnianych Wykonawcy dokumentach, w zakresie 

niezbędnym do realizacji niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może przetwarzać powierzone dane wyłącznie w zakresie i celu, określonym 

w niniejszej umowie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące czynności w celu zabezpieczenia 

danych osobowych zawartych w przekazywanych dokumentach: 

1) zastosować środki techniczne i organizacyjne, o których mowa w art. 36-39 ustawy  

o ochronie danych osobowych, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych, 

zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpieczyć dane 

przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę 

nieupoważnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. W zakresie przestrzegania powyższych przepisów 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak Zamawiający będący administratorem 

danych; 

2) nie powielać dokumentów ani nie utrwalać danych w żaden inny sposób; wykonywać 

nadzór nad bezpieczeństwem danych przez cały okres ich posiadania w sposób 

zapewniający w szczególności ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych, 

uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą; 

3) do przetwarzania danych zostaną dopuszczone wyłącznie osoby posiadające 

upoważnienie nadane przez Wykonawcę; osoby, które zostały upoważnione do 

przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz 

sposoby ich zabezpieczania; 

4) usuwać wszelkie zgromadzone we własnej dokumentacji a udostępnione przez 

Wykonawcę dane osobowe, niezwłocznie po wykonaniu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca nie ma prawa powierzać danych osobowych zawartych w przekazywanej 

dokumentacji osobom trzecim. 

   

§ 9 

 

 

KLAUZULA SPOŁECZNA 

1. Wykonawca (jeśli dotyczy) do realizacji zamówienia zatrudni na umowę o pracę lub 

spółdzielczą umowę o pracę lub umowę cywilno-prawną na zasadach określonych w 

zapytaniu ofertowym i ofercie osobę/osoby: 

a) bezrobotne w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; i/lub 

b) młodocianych, o których mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania 

zawodowego; i/lub 

c) osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych; 
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i/lub 

d) inne osoby niż określone w pkt a) b) lub c), o którym mowa w ustawie z dnia 13 

czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U.2019.0.217) lub we właściwych 

przepisach państwa członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia o jakim mowa w ust. 1.  

3. Zamawiający w szczególności jest uprawniony do: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów  i dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 

4. Wykonawca w ciągu 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu 

wykaz osób, które będą realizować przedmiot umowy z wyraźnym wskazaniem osób wraz 

z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione w jednej z form określonych w ust. 1. 

Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji wykazu i przekazywaniu jej 

Zamawiającemu w ciągu 3 dni od dnia dokonania w nim zmiany. Zmiana osób 

wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do umowy. 

5. Wykonawca każdorazowo na wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 5 

dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego, jest zobowiązany przedstawić, 

wskazane w wezwaniu przez Zamawiającego, dowody nawiązania stosunków prawnych o 

których mowa w ust. 1. Przez dowody, o których mowa w zdaniu poprzednim Strony 

rozumieją: 

 

a) oświadczenie wykonawcy o nawiązaniu stosunku, o jakim mowa w ust. 1 . 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby, z którymi umowę zawarto w jednej 

z form określonych w ust. 1 wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i 

nazwisk tych osób, rodzaju umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby 

uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę   kopię 

umowy. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, (tj. w szczególności: bez 

adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy i jej 

wymiar powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
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c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 

tytułu zawartej umowy za ostatni okres rozliczeniowy; 

d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę  kopię 

dowodu potwierdzającego zgłoszenie osoby z jaką zawarto umowę w jednej                  

z form określonych w ust. 1 do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r., 

poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

zamówienia w celu zweryfikowania faktu, czy określone w ust. 1 są osobami wskazanymi  

w wykazie osób, o którym mowa w ust. 3. 

 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

§ 12 

 

1. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem Umowy, przekazywane będą 

bezpośrednio za pokwitowaniem, listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru na adresy 

Stron wskazane w komparycji Umowy. 

2. Doręczenie na adresy wskazane w komparycji Umowy uważa się za skuteczne z dniem    

odbioru, lub, w przypadku nieodebrania, w terminie 14 dni od dnia pierwszego 

awizowania. 

3. Każda ze Stron może na podstawie jednostronnego pisemnego oświadczenia skutecznego 

od chwili jego doręczenia drugiej stronie, dokonać zmiany swojego adresu do doręczeń,                 

o którym mowa powyżej 
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