Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego
- Wzór umowy –
UMOWA NR ……….
o świadczenie usług przewozowych
zawarta w dniu ……………………………….. pomiędzy:
Gminą Rozogi, 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22, NIP: 745-17-45-941 w imieniu
której działa na podstawie pełnomocnictwa Izabela Kaczmarczyk Dyrektor Centrum Usług
Wspólnych Gminy Rozogi, 12-114 Rozogi, ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22
przy kontrasygnacie
Barbary Żarnoch – Głównego Księgowego
a
firmą: …………………………………………………………………………………………………
z

siedzibą

………………………………………………………………………………………….

działającym na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
Rzeczypospolitej Polskiej,
NIP: ……………………...…..
REGON ……………………..
reprezentowanym przez:
…………………………………………………………………………………………………………
zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą
została zawarta umowa o następującej treści:
§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci
niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Rozogi do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Czarni (na trasie dom-szkoła-dom) wraz z zapewnieniem opieki w czasie
dowozu.
2. Integralną część niniejszej umowy jest dokumentacja zapytania ofertowego szczegółowo
opisujące przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 umowy.

3. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu, a także
odpowiednie kwalifikacje kierowcy i opiekuna.
§ 2.
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać powierzone obowiązki objęte niniejszą umową
z najwyższą starannością w terminie od 3 września 2018 r. do 19 czerwca 2019 r. z wyłączeniem
niedyspozycji dzieci, ferii oraz innych dni wolnych od nauki związanych z organizacją Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie oraz Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Czarni.
§ 3.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia punktualnego, nieprzerwanego codziennego (w dni
nauki szkolnej) dowozu dzieci na trasie określonej w §1 niniejszej umowy, środkami transportu
sprawnymi technicznie, oznaczonymi zgodnie z przepisami, gwarantując niezakłóconą realizację
zamówienia zgodnie z zaproszeniem do składania ofert oraz złożoną ofertą.
2. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednio oznaczone pojazdy samochodowe do przewozu
osób niepełnosprawnych.
3. Wykonawca

oświadcza,

że

znane

mu

są

zasady

bezpiecznego

przewozu

osób

niepełnosprawnych, określone w stosownych przepisach prawa, które zobowiązuje się przy
wykonywaniu usługi przestrzegać.
4. Osoba sprawująca opiekę zachowa szczególną dbałość o dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy
wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu.
5. Osoba sprawująca opiekę zobowiązana jest do przekazania dzieci po zakończeniu transportu pod
opiekę rodziców/opiekunów prawnych w domu na zasadach ustalonych z rodzicami oraz do
odprowadzenia dzieci do szatni ośrodka i przekazania dzieci pracownikowi ośrodka.
6. Osoba sprawująca opiekę posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co
najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną.
7. Wykonawca zapewni w czasie przewozu dzieci zawsze tego samego opiekuna, dokonując tylko
minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych przypadkach.
8. Każda zmiana opiekuna wymaga powiadomienia na piśmie i dołączenia zaświadczenia
potwierdzającego przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub potwierdzającego
co najmniej 6 miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobą niepełnosprawną.
9. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usługi z uwzględnieniem zamieszczonego do umowy
załącznika w postaci listy dzieci.

10. Na wszystkich trasach lista dowożonych dzieci w okresie objętym zamówieniem może ulegać
zmianie oraz ilość kilometrów również może ulec zmianie.
11. W przypadku niemożności świadczenia usług przewozowych w uzasadnionych przypadkach
Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania zastępstwa zapewniającego
równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki" strony rozumieją np. awarię
techniczną pojazdu.
§ 4.
1. Ustala się comiesięczny okres rozliczeniowy wykonania usługi objętych umową.
2. Zamawiający dopuszcza zwiększenie lub zmniejszenie wartości zamówienia do 20% ze
względu na możliwość zwiększenie lub zmniejszenia się liczby dzieci co wiążę się ze wzrostem
lub spadkiem przejechanych km.
3. Wartość brutto zobowiązania Zamawiającego wynosi: …………………………………… zł.
Słownie: ……………………………………………………………………………………………………….
4. Cena brutto usługi za 1 km: ……………………………..zł.
Słownie: ………………………………………………………………………………………………………..
5. Wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wszelkie elementy objęte przedmiotem zamówienia
i cena wymieniona w pkt. 3 jest niezmienna na cały okres obowiązywania umowy.
6.

Faktury za wykonany przedmiot umowy powinny być wystawione j. n.

Nabywca:

Płatnik/Odbiorca:

Gmina Rozogi

Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 22

12-114 Rozogi

12-114 Rozogi

NIP 745-174-59-41

7.

Rozliczenia przedmiotu umowy dokona Centrum Usług Wspólnych Gminy Rozogi.

8. Podstawą do rozliczenia usługi i wystawienia faktury będzie stanowiło zestawienie faktycznie
przejechanych kilometrów sporządzonych przez Wykonawcę w formie wykazu.
9. Faktura za każdy miesiąc świadczonych usług powinna być dostarczona Zamawiającemu
w ciągu 5 dni po wykonaniu usługi.
10. Zamawiający zobowiązuje się uregulować kwoty wynikające z wystawionych faktur przelewem
na konto wykonawcy w terminie wskazanym w formularzu ofertowym.

§ 5.
1. Strony zobowiązują się do pełnej współpracy w ramach realizowanego zamówienia, opartej na
zasadach etyki i rzetelności zawodowej.
2. Wykonawca oświadcza, że w zakresie realizacji umowy posiada należytą wiedzę oraz
odpowiednie środki i potencjał kadrowy.
3. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi objęte umową z należytą starannością, zgodnie
ze swoją najlepszą wiedzą i doświadczeniem oraz przy zachowaniu obowiązujących przepisów
prawa.
4. Strony zobowiązane są informować się wzajemnie o wszelkich okolicznościach mogących mieć
istotny wpływ na możliwość i dopuszczalność realizowania niniejszej umowy.
§6.
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych
okolicznościach.
§ 7.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie właściwe przepisy
Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
2. Strony dołożą wszelkich starań by spory powstałe na tle realizacji niniejszej Umowy rozstrzygać
ugodowo.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy pod
rygorem nieważności.
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach dla każdej ze stron

Wykonawca:

Zamawiający:

