Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr OŚ.271.1.1.2019

UMOWA Nr OŚ.272.1.1.2019
Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do Milowieckiego Stowarzyszenia na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce na rok szkolny 2018/2019
Zawarta w dniu ……………………… r. w Istebnej, pomiędzy:
Gminą Istebna, 43-470 Istebna 1000, zwaną dalej w treści umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez:
- Wójta Gminy - Łucję Michałek
przy kontrasygnacie:
- Skarbnika Gminy – Bronisławy Fiedor
a
……………………………………………………… prowadzącym/cą działalność gospodarczą
pod nazwą ………………………..……………………………………………………, mającą
siedzibę ……………………………………………., zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”,
została zawarta umowa o następującej treści:
§1
Stosownie do wyniku przeprowadzonego w dniu ……………………… zapytania ofertowego
nr sprawy OŚ.271.1.1.2019 na „Dowóz uczniów niepełnosprawnych do Milowieckiego
Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Promyk” w Milówce w
roku szkolnym 2018/2019” Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie
obowiązki wykonania czynności dowozu uczniów niepełnosprawnych, w tym uczniów
niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunem wskazanym przez
Zamawiającego, we wszystkie dni nauki w roku szkolnym 2018/2019 z miejsca zamieszkania
uczniów tj. z miejscowości Istebna, Istebna Andziołówka, Jaworzynka oraz przywóz uczniów
wraz z opiekunem ze szkoły do domów po zakończonych zajęciach szkolnych.
§2
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności określone w § 1, we wszystkie dni
nauki szkolnej w okresie od 25 lutego 2019 r. do dnia zakończenia zajęć szkolnych
przed przerwą wakacyjną w roku szkolnym 2018/2019, tj. do dnia 21 czerwca 2019 r.
W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć,
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy
ustalonym przez Zamawiającego.
2. Dowóz dzieci nie będzie realizowany z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, po
uprzednim jego powiadomieniu przez rodzica ucznia (np. z powodu choroby ucznia,
pobytu w ośrodku rehabilitacyjnym, itp.).
3. W przypadku niemożności wykonania przewozu na skutek działania siły wyższej, przez
którą rozumie się zaspy śnieżne, gołoledź, zatory na drogach powstałe w wyniku burz
i huraganów oraz inne kataklizmy uniemożliwiające jazdę, Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności za niewykonaną usługę. W takim przypadku Wykonawcy nie
przysługuje wynagrodzenie. Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego
powiadomienia Zamawiającego, rodziców dzieci oraz opiekuna o przeszkodach
w wykonaniu usługi wynikłych z siły wyższej.
4. Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia odpowiedniego pojazdu sprawnego
technicznie, ogrzewanego, posiadającego ważne ubezpieczenie i stosowne badania
techniczne, oznakowanego odpowiednimi tablicami świadczącymi o przewozie uczniów.
5. Środek transportu musi być dostosowany do bezpiecznego przewozu co najmniej 5
pasażerów tj. 4 uczniów niepełnosprawnych, w tym uczniów na wózkach inwalidzkich
oraz ich opiekuna.

§3
Zamawiający może nie wyrazić zgody na świadczenie usług przez Wykonawcę, jeżeli
stan pojazdu lub stan faktyczny kierowcy budzą uzasadnione wątpliwości np. brak
ubezpieczenia pojazdu, brak aktualnego przeglądu technicznego pojazdu, brak
kwalifikacji do prowadzenia pojazdu przez kierowcę lub skargi rodziców nt.
niewłaściwego zachowania kierowcy wobec przewożonych dzieci. W takim przypadku
Wykonawca jest zobowiązany do powstrzymania się ze świadczeniem usługi za pomocą
danego pojazdu lub osoby i niezwłocznego (zgodnie z czasem określonym w § 5 ust. 3
umowy) dokonania zmiany pojazdu lub osoby przeznaczonej do realizacji usługi.
W przypadku niedokonania zmiany przez Wykonawcę w wymaganym czasie,
Zamawiający może powierzyć wykonanie umowy w danym przypadku podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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§4
Należność za świadczoną usługę ustala się na podstawie ceny jednostkowej w
wysokości …………... zł netto za 1 kilometr dowozu, co stanowi ………………… zł
brutto (słownie: …………………….………………………). Zamawiający zapłaci
Wykonawcy wynagrodzenie wskazane w rachunku/fakturze VAT wystawianym po
każdym miesiącu zrealizowanej usługi na podstawie iloczynu faktycznie przejechanych
kilometrów oraz stawki brutto za 1 kilometr.
Maksymalna wartość Umowy nie przekroczy kwoty …………… zł brutto.
Przez cały okres trwania umowy będzie obowiązywała stała stawka brutto za 1 kilometr
wykonywanej usługi, która nie będzie podlegała waloryzacji.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skrócenia lub wydłużenia trasy z przyczyn,
których nie mógł przewidzieć w czasie ogłaszania zapytania ofertowego. Wynagrodzenie
Wykonawcy zależne jest od ilości faktycznie przejechanych kilometrów.
Zamawiający zastrzega sobie również możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby
przewożonych uczniów, jeżeli zajdzie taka potrzeba w trakcie trwania roku szkolnego
oraz odpowiednio wydłużenia lub skrócenia trasy o dodatkową szkołę, do której ci
uczniowie będą uczęszczać. Jeżeli zajdzie potrzeba dowozu kolejnego ucznia, którego
miejsce zamieszkania i szkoła znajdują się na trasie przejazdu (nie wpłynie to na
zwiększenie kilometrów), wynagrodzenie Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
Zamawiający zastrzega, że zwiększenie lub zmniejszenie liczby przewożonych uczniów
nie wpływa na zmianę stawki brutto za 1 kilometr świadczonej usługi.
Wynagrodzenie za poprzedni miesiąc, obliczone w sposób określony w ust. 1 będzie
wypłacone, w terminie 21 dni od złożenia rachunku/faktury VAT przez Wykonawcę, na
wskazany przez niego rachunek bankowy.
Do rachunku/faktury VAT, o którym mowa w ust. 7 należy dołączyć miesięczne
zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów sporządzone przez Wykonawcę wg
załącznika nr 1 do umowy, potwierdzone przez opiekuna dowozu oraz kierowcę.
Rachunek/faktura VAT, o którym mowa w ust. 7 winien być wystawiony na:
Nabywcę:
Gminę Istebna
43-470 Istebna 1000
NIP 5482676134
i dostarczony wraz z informacją, o której mowa w ust. 8 w terminie do 7 dni od
zakończenia miesiąca, w którym była realizowana usługa.
Odbiorcą faktur będzie:
Urząd Gminy w Istebnej
43-470 Istebna 1000

§5
Obowiązki Wykonawcy:
1. Podstawienie pojazdu sprawnego technicznie, oznakowanego odpowiednimi tablicami
świadczącymi o przewozie uczniów w terminie i godzinach wyznaczonych przez
Zamawiającego;
2. Zabezpieczenie wymaganej temperatury we wnętrzu pojazdu – w okresie jesiennozimowym, pojazd dowożący uczniów musi być ogrzewany.
3. Zapewnienie zastępczego środka transportu o wymaganym standardzie w przypadku
awarii pojazdu w ciągu ……. godziny;
4. Niezwłoczne powiadamianie Zamawiającego w przypadku awarii pojazdu;
5. Zapewnienie kierowcy posiadającego wymagane prawem uprawnienia do kierowania
pojazdami i przewozu osób oraz przeszkolenie w zakresie pierwszej pomocy;
6. Przestrzeganie przepisów prawa, w tym przepisów o ruchu drogowym w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;
7. Posiadanie wymaganych prawem licencji na wykonywanie przedmiotu umowy;
8. Zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń
wynikłych w czasie wykonywania usługi. Wykonawca jest zobowiązany do
naprawienia szkody powstałej na skutek wypadku i zdarzeń mających miejsce w
trakcie wykonywania usługi z winy Wykonawcy;
9. Posiadanie przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenia OC w zakresie
prowadzonej działalności (przewóz osób) na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł;
10.Taktowne i życzliwe zachowanie wobec uczniów i ich rodziców (opiekunów prawnych).
§6
Odstąpienie od umowy:
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy:
a) w razie wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
b) nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy.
2. Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku nie otrzymania wynagrodzenia
w terminie określonym w umowie.
3. Odstąpienie od umowy może nastąpić w okresie 14 dni od zaistnienia okoliczności
uzasadniającej odstąpienie. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu rzeczywiście wykonanej części umowy.
§7
Kary umowne
1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w:
a) przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z winy Wykonawcy – w
wysokości 20 % maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2;
b) wysokości 500 zł za każdy dzień nie świadczenia usługi z winy Wykonawcy;
c) przypadku podstawienia pojazdu w terminie późniejszym niż wskazany w § 5 ust. 3 –
w wysokości 200,00 zł za każdy taki przypadek.
2. Zamawiający zapłaci na rzecz Wykonawcy karę umowną w wysokości 20 %
maksymalnej wartości umowy, o której mowa w § 4 ust. 2, w przypadku odstąpienia
przez Wykonawcę od umowy z wyłącznej winy Zamawiającego, z zastrzeżeniem § 5 ust.
1a.
Postanowienia końcowe
§8
Umowę zawiera się na czas określony, tj. od 25 lutego 2019 r. do 21 czerwca 2019 r.
§9
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają sporządzenia aneksu w formie pisemnej
pod rygorem nieważności, podpisanego przez obie strony. Odmowa podpisania aneksu

przez Wykonawcę jest równoznaczna z odstąpieniem od umowy z winy Wykonawcy i
skutkuje naliczeniem kar umownych z § 6.
§ 10
Umowa może być rozwiązana za obopólną zgodą, a także przez wypowiedzenie przez jedną
ze stron z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, dokonanym na koniec miesiąca.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego oraz przepisy ustawy o transporcie drogowym.
§ 12
Wszelkie spory mogące wyniknąć przy realizacji postanowień niniejszej umowy będą
rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według siedziby Zamawiającego.
§ 13
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla
Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

Załączniki:
1. Miesięczne zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów (wzór).
2. Zapytanie ofertowe oraz oferta Wykonawcy.

Zamawiający:

Sporządziła: Łuka Anna
Klasyfikacja budżetowa: 801/80113/4300

Wykonawca:

Załącznik nr 1 do umowy nr OŚ.272.1.1.2019

Miesięczne zestawienie faktycznie przejechanych kilometrów
za miesiąc ………………. ………… roku
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Podpis opiekuna
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Łączna liczba kilometrów

