Załącznik nr 2 do Zapytania
UMOWA Nr ………..
Zawarta w dniu ……….…….. pomiędzy Gminą Jordanów, z siedzibą 34-240 Jordanów,
Rynek 2, NIP 5521586100, reprezentowaną przez:
1. Wójta Gminy Jordanów - mgr inż. Stanisława Pudo
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym
a
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………NIP …………………………….. reprezentowaną przez:
1. ……………………………………………………
2. ……………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy „ Wykonawcą”.
zwanych w dalszej części Stronami.
§1
1.

W ramach niniejszej umowy Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do
wykonania – na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 roku – Prawo
zamówień publicznych, /Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z póz. zm./ wykonanie usługi
dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Jordanów wraz z opieką do szkół i
z powrotem w roku szkolnym 2017/18.
§2

1. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji zamówienia objętego niniejszą umową do
przewozu 3 uczniów niepełnosprawnych (w tym 1 uczeń poruszający się na wózku
inwalidzkim) zamieszkałych w miejscowościach Wysoka i Osielec do:
1/ Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Makowie Podhalańskim (2
uczniów zamieszkałych w Osielcu),
2/ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskie-Curie w Suchej Beskidzkiej (1
uczeń zamieszkały w Wysokiej poruszający się na wózku inwalidzkim)
wraz z opiekunem w roku szkolnym 2017/2018 we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie z
kalendarzem roku szkolnego 2017/18 (186 dni).
2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych do i ze szkoły odbywać się będzie na trasie:
Wysoka – Osielec - Maków Podhalański - Sucha Beskidzka – Maków Podhalański –
Osielec - Wysoka około 60 km dziennie (w tym na trasie Osielec-Maków Podhalański
około 20 km dziennie).
Szczegółową listę dzieci objętych usługą, ich adresów zamieszkania, tras oraz wykaz
szkół będzie zawierać załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
3. Przewóz, o którym mowa w ust. 1 i 2 świadczony będzie zgodnie z organizacją roku
szkolnego i realizowanym harmonogramem zajęć w szkole za wyjątkiem dni ustawowo
wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych.
4.
W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku
z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.

5.

6.
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9.
10.
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13.

Wykonawca w terminie do 15 września 2017 r. przekaże Zamawiającemu szczegółowy
rozkład dowozu dzieci niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że może one ulec zmianie
w trakcie obowiązywania umowy.
Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu
przystosowanymi do przewozu dzieci niepełnosprawnych poruszających się na wózkach
inwalidzkich, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz
wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do ich
świadczenia.
Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę w czasie przewozu oraz pomoc
uczniom w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu, doprowadzenie dzieci na zajęcia
oraz odebranie dzieci z zajęć w szkole.
Wykonawca rozpocznie wykonanie umowy w dniu 1 września 2017 r. i będzie
realizować we wszystkie dni, w które odbywają się zajęcia szkolne.
Umowa zostaje zawarta na okres od 1 września 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.
(w okresie trwania zajęć szkolnych).
Zamawiający zastrzega zmianę trasy wyłącznie z ważnych powodów.
W przypadku zwiększenia się liczby dzieci z terenu Gminy Jordanów, które muszą być
dowożone do szkoły na trasie Wysoka – Osielec - Maków Podhalański - Sucha
Beskidzka – Maków Podhalański – Osielec - Wysoka, Wykonawca nie pobierze
dodatkowego wynagrodzenia za ich dowóz, chyba, że ulegnie zmianie liczba
przejechanych kilometrów.
W razie nieobecności dzieci w szkole, Wykonawca zobowiązuje się do nie obciążania
Zamawiającego kosztami przewozu za dni nieobecności.
O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na liczbę tras lub zmianę
rozkładu jazdy, Zamawiający powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu
informacji od szkoły lub rodzica/opiekuna.
§3
1. Godziny i miejsce odbioru dzieci ustala Wykonawca z rodzicami/opiekunami.
2. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczym
pojazdem odpowiadającym tym samym wymaganiom Zamawiającego co pojazd
pierwotny. Transport zastępczy powinien być tak zorganizowany aby nie powodował
nadmiernych opóźnień czasowych kursu.
§4
1. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla przewożonych dzieci, a
Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia
jakiegokolwiek typu w wyniku których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy
szkoda materialna spowodowana działalnością Wykonawcy.
2. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących
zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili
kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez
odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu
Drogowego).
§5
1. Za usługę określoną w § 1 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie
w wysokości ………. zł brutto (słownie złotych: ……………………) za 1 km
przewozu/ dowozu na podstawie wystawionych faktur za okresy miesięczne.

4.

5.

2. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdym miesiącu realizacji umowy
w terminie 14 dni od dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury
VAT przelewem bankowym na konto wskazane przez Wykonawcę.
3. Zamawiający zapłaci należność Wykonawcy na podstawie faktury zawierającej
następujące wyliczenie: stawka za 1 km przewozu x liczba przejechanych kilometrów
w okresie rozliczeniowym .
Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej faktury i jej realizacji dopiero
po wyjaśnieniu ewentualnych wątpliwości - w tym przypadku nie obowiązuje
czternastodniowy termin określony w ust. 2.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania zaliczek na poczet usługi.

§6
Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po zakończeniu każdego miesiąca
kalendarzowego. Do faktur Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy miesięczny
wykaz zrealizowanych kilometrów wynikających z przewozu dzieci niepełnosprawnych
w rozbiciu na każdy dzień, będący podstawą do obliczenia i wypłaty wynagrodzenia,
o którym mowa w § 5, potwierdzony przez szkołę/ośrodek stwierdzający obecność dzieci w
szkole.
§7
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 5% wynagrodzenia przysługującego za cały okres realizacji zadania w
wypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn rażących, o których
mowa w § 2, 3 i 4 niniejszej umowy, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,
bądź w wypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę,
2) w wysokości 0,2% wynagrodzenia przysługującego za cały okres realizacji zadania, za
każdy dzień zwłoki w wypadku opóźnienia rozpoczęcia wykonania umowy, bądź
wstrzymania jej realizacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
§8
1.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia
w okresie i na warunkach określonych w § 2 także poprzez zorganizowanie zastępczego
wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy, na
warunkach określonych w niniejszej umowie, w wypadku przemijających zdarzeń
losowych uniemożliwiających przejściowo wykonanie umowy przy użyciu własnych
pojazdów Wykonawcy.
W wypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w ust. 1 Wykonawca zobowiązany
jest powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego zgodę na wybór zastępczego
przewoźnika.
§9

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy:
1) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy a w szczególności
w wypadku wystąpienia przerw w realizacji zamówienia, niepunktualnego kursowania
pojazdu, bądź nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 3,
2) w każdej chwili, w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej wykonanie
umowy, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, bez ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.

2. W przypadku wymienionym w ust. 1 Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za
przejazdy zrealizowane do czasu odstąpienia od umowy, z którego Zamawiający może
potrącić kary umowne wymienione w § 7.
§ 10
Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 12
Wszelkie spory, jakie mogą wyniknąć w wykonaniu niniejszej umowy strony zobowiązują się
rozwiązywać w drodze negocjacji, a w przypadku niepowodzenia poddają rozstrzygnięciu
właściwemu rzeczowo Sądowi Powszechnemu w miejscu siedziby Zamawiającego.
§ 13
Załącznikami do niniejszej umowy jest zapytanie ofertowe.
§ 14
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
stron.
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