Załącznik nr 3 do 2/05/2022Kraśnik

UMOWA
zawarta w dniu ……..…….....2022r. w Kraśniku, pomiędzy:
Stowarzyszenie „SOS Wioski Dziecięce w Polsce” z siedzibą w Warszawie; adres:
02-737 Warszawa, ul. Niedźwiedzia 39, NIP: 5261033254, KRS 0000056901,
www.wioskisos.org reprezentowane przez:
Pana Dariusza Krysiaka Dyrektora Programu SOS Wiosek Dziecięcych Kraśnik
zwane w dalszej części umowy “Zamawiającym”,

a: …………………...………………………..…
reprezentowane przez:

…………………….,

zwane/ą dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
a wspólnie zwanymi dalej „Stronami”.

§1
Podstawa umowy
1.
Umowa niniejsza została zawarta w rezultacie przeprowadzenia postępowania
o dokonanie zamówienia w trybie Zapytania Ofertowego w trybie art. 701 – 705 KC

§2
Przedmiot sprzedaży, termin usługi i cena
1.

Przedmiotem zamówienia jest:

„Realizacja wypoczynku wakacyjnego dla podopiecznych Programu SOS
Wiosek Dziecięcych Kraśnik”.
2. Wykonawca oświadcza, iż usługa zostanie wykonana w całości, zgodnie z Opisem
przedmiotu zamówienia (ZO 2/05/2022Kraśnik) i ofertą Wykonawcy z dnia
…………………………….… stanowiącymi integralną część niniejszej umowy.
3. Usługa zostanie wykonana w terminie podanym w ofercie tj.: od …………………….
r do ………………………. r w miejscowości ………………………………, w obiekcie
……………………………………..……………..
4. Wartość umowy brutto przy ……………………….. uczestnikach wynosi
……………………................... zł (słownie: ..................................... zł), w tym netto:
................. zł, podatek VAT ......... zł według stawki ....% .

Cena jednostkowa stanowiąca koszt wyjazdu jednego uczestnika wynosi brutto:
.................... zł (słownie:................), netto:................................................. zł,
podatek VAT .....zł według stawki ….......%.
5. W przypadku nie wykorzystania pełnej ilości miejsc Wykonawca nie będzie rościł
żadnych żądań w stosunku do Zamawiającego.
6. Rozliczenie Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszego zamówienia będzie ustalone
przez Zamawiającego na podstawie faktycznej ilości uczestników, w oparciu o cenę
brutto pobytu jednego uczestnika, o której mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

§3
Postanowienia finansowe i handlowe
1. Zamawiający nie ponosi kosztów usług dodatkowych (nieokreślonych w Opisie
przedmiotu zamówienia) zaciągniętych przez uczestników wyjazdu.
2. Ostateczny termin zgłoszenia ilości uczestników upływa na 10 dni przed
rozpoczęciem kolonii.
3. Podstawą do rozliczenia umowy będzie faktyczna liczba uczestników biorących
udział w koloniach letnich zgodnie z §2 ust. 4.
4. W ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia imprezy turystycznej Zamawiający
uprawniony jest do zgłoszenia pisemnej reklamacji związanej z wykonaniem usług
przez Wykonawcę lub osobę z nim współpracującą.
5. Wykonawca obowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia na nią
pisemnej odpowiedzi w terminie 10 dni roboczych od daty jej doręczenia.
6. Rozliczenie nastąpi po zakończeniu i bez reklamacyjnym wykonaniu usługi
w terminie 14 dni po otrzymaniu faktury wystawionej na:
Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ul. Niedźwiedzia 39, 02-737
Warszawa, NIP 526 10 33 254.
7. Płatność wykonana będzie przelewem na wskazane konto bankowe.
8. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania rachunku bankowego, na który
realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, wskazanego
w danych Wykonawcy objętych elektronicznym wykazem podmiotów, o którym
mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów
i usług (tj. Dz.U. z 2018, poz. 2174, z późn.zm.), zwanym dalej „białą listą
podatników VAT”.
9. Wykonawca zobowiązany jest do podania rachunku bankowego, na który
realizowana będzie płatność z tytułu realizacji niniejszej umowy, na wystawionej
fakturze i zobowiązany jest zapewnić, że podany rachunek spełnia wymagania,
o których mowa w pkt 8 powyżej.
10. Jeżeli podany przez Wykonawcę numer rachunku bankowego nie spełnia
wymogów, o których mowa w pkt 8 powyżej, tj. nie jest zawarty w danych
Wykonawcy w białej liście podatników VAT, to Zamawiający ma prawo
wstrzymania płatności bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, tj.
Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne
rekompensaty, do czasu:

A. wpisania podanego na fakturze rachunku bankowego do danych Wykonawcy
zawartych w białej liście podatników VAT i poinformowania przez Wykonawcę
o tym fakcie Zamawiającego; w takim przypadku obowiązywał będzie termin
płatności zgodny z umową, a ewentualne odsetki naliczane mogą być dopiero
po upływie 14 dni od dnia wpisania rachunku do danych Wykonawcy zawartych
w białej liście podatników VAT i poinformowania o tym Zamawiającego;
B. otrzymania korekty faktury, na której wskazany zostanie rachunek bankowy
zawarty w danych Wykonawcy w białej liście podatników VAT; w takim
przypadku obowiązywał będzie termin płatności zgodny z umową i liczony od
dnia dostarczenia korekty faktury, a ewentualne odsetki naliczane mogą być
dopiero po upływie tego terminu.
11. Za datę dokonania płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego
Zamawiającego.
12. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikającej z umowy na rzecz
osoby trzeciej, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Wykonawca nie może powierzyć wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej
bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§4
Kary umowne
1.

W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy strony
zastrzegają stosowanie następujących kar umownych:
A) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% wartości
brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy, za niewykonanie
lub za nienależyte wykonanie umowy (niezgodne z programem i warunkami
pobytu);
B) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25%
wartości brutto umowy, o której mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy,
w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności,
za które odpowiada Wykonawca.

2.

Zamawiający może dochodzić
przewyższającego kary umowne.

na

zasadach

ogólnych

odszkodowania

3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez
uczestników wypoczynku Wykonawcy lub osobom trzecim.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia, na podstawie noty obciążeniowej.

§5
Odstąpienia od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

a) Zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe, układowe lub likwidacyjne
wobec Wykonawcy;
b) Nastąpi znaczne pogorszenie sytuacji finansowej Wykonawcy, szczególnie
w razie powzięcia wiadomości o wszczęciu postępowania egzekucyjnego
wobec majątku Wykonawcy,
c) Wykonawca wykonuje umowę z naruszeniem jej warunków, w szczególności
nie zachowuje właściwej jakości usług;
d) W razie wystąpienia okoliczności powodujących, że wykonanie umowy nie
leży w interesie publicznym, w takim przypadku Wykonawca uprawniony jest
do zapłaty za wykonaną część umowy;
e) zaistnienia okoliczności siły wyższej – zdarzenia zewnętrznego niezależnego
od Strony, niemożliwego do przewidzenia i do zapobieżenia,
uniemożliwiającego Stronie wykonanie jej obowiązków w ramach Umowy,
które wystąpiło po dniu zawarcia Umowy, w szczególności, katastrofy
naturalne, wojny, strajki, akty władzy ustawodawczej lub wykonawczej.
2. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o zaistnieniu okoliczności przewidzianych w ust. 1.

§6
Zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadku zmiany
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego, w tym zmiany stawki podatku VAT (przy czym
wynagrodzenie netto nie ulega zmianie).
2. Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej – w formie aneksu
– pod rygorem nieważności.

§7
Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
3. Umowa niniejsza została zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa
dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.
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