UMOWA
Zawarta w dniu …. ………….. 2020 roku pomiędzy:
Gminą Wizną reprezentowaną przez Wójta Gminy – Mariusza Soliwodę zwaną dalej
"Zamawiającym "
a
…………………………………………………
………………………………………………..
zwanym dalej w tekście "Wykonawcą".
§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający, działając na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(Dz. U. 2020 r.poz.910 ze zm.) zleca
a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie dowozu i opieki w czasie
przewozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Wizna do Specjalnego
Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Długoborzu na trasie dom–szkoła–dom, w okresie od
1 września 2020 r. do zakończenia roku szkolnego, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego
2020/2021.
2. Dowożeniem objęte będą dzieci, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz
skierowanie do nauczania specjalnego, zgodnie z art. 127 cyt. Ustawy spełniające obowiązek
w ośrodku szkolno-wychowawczych funkcjonującym na obszarze powiatu zambrowskiego
zwanym dalej ośrodkiem.
3. Wykaz uczniów niepełnosprawnych objętych dowożeniem określa Załącznik Nr 1
do Umowy, a także dane teleadresowe uczniów objętych dowozem.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów
zamieszkania lub adresów albo zmian osobowych na liście dzieci zamieszczonych w
Załączniku nr 1, o czym każdorazowo poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania
aneksu do umowy.
5. Przed przystąpieniem do realizacji usługi Wykonawca ustali z Zamawiającym optymalny
rozkład jazdy dla poszczególnych kursów, mając na uwadze jak najkrótszy czas przebywania
dziecka w podróży i z uwzględnieniem następujących założeń:
1) dziecko powinno być dowiezione do ośrodka w takim czasie, aby możliwe było
punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych i zabierane po ich zakończeniu,
bez zbędnego oczekiwania
2) na podstawie tygodniowego planu lekcji w Ośrodku Wykonawca ustali szczegółowe
godziny kursów w porozumieniu z dyrektorem ośrodka
6. W uzasadnionych przypadkach i czasowej niemożności świadczenia usług
przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania
zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług. Przez „uzasadnione przypadki”
strony rozumieją na przykład awarię techniczną pojazdu.
§2
Terminy realizacji
1.Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się od dnia 1 września 2020 roku
do dnia zakończenia roku szkolnego w 2021 r. we wszystkie dni nauki szkolnej, zgodnie
z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 tj.25.06.2021r.
2. Każda ze stron może rozwiązać niniejsza umowę z zachowaniem 1 miesięcznego
wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego

3.Wypowiedzenie następuje w formie pisemnej i winno zawierać uzasadnienie.
§3
Obowiązki Wykonawcy.
1. Wykonawca zapewnia najwyższy poziom usług, sprawność techniczną pojazdu,
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy i opiekuna.
2. Wykonawca będzie wykonywał usługę specjalnie oznakowanym pojazdem
samochodowym przystosowanym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych,
wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt (tj. szyny, rampy lub windy, blokady oraz pasy do
mocowania wózków, itp.). Pojazd samochodowy, który będzie użyty do realizacji
zamówienia musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu.
3. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić minimum 1 kierowcę i 1 opiekuna
przewożonym dzieciom w samochodzie, którzy będą postępować według
następujących zasad:
1) opiekun będzie odbierał dzieci od rodziców / opiekunów prawnych spod domu
o ustalonej wcześniej godzinie i po dowiezieniu na zajęcia będzie przekazywał
dzieci pod opiekę nauczyciela;
2) po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w ośrodku
i po dowiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców / opiekunów prawnych
lub upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze
powrotnej z ośrodka do domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia dziecka
bez opieki;
3) pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość o dobro
dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu
pracownicy zapewniają dzieciom, w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd.
4. Wykonawca oświadcza, że kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi
w czasie ich przewozu na trasie dom – ośrodek – dom posiadają przeszkolenie
w zakresie udzielania pierwszej pomocy lub co najmniej udokumentowany
6-miesięczny okres doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
5. Kierowcy i opiekunowie sprawujący opiekę nad dziećmi są wyposażeni w identyfikatory
pozwalające zawsze i w łatwy sposób zidentyfikować imię i nazwisko każdej z tych osób i
nazwę firmy przewozowej oraz służbowy telefon komórkowy. Numer telefonu opiekuna lub
kierowcy z danej trasy udostępnia się rodzicom/opiekunom prawnym dowożonych dzieci.
6. Pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania prac posiadają ważne badania
lekarskie, aktualne przeszkolenie w zakresie BHP i ppoż.
7. Wykonawca zapewni na trasie przewozu dzieci tych samych kierowców
i opiekunów, dokonując tylko minimalnych zmian osobowych i tylko w uzasadnionych
przypadkach. Każda zmiana kierowcy lub opiekuna wymaga powiadomienia
Zamawiającego i dostarczenia zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia
w zakresie przepisów BHP i ppoż. oraz zaświadczenia potwierdzającego przeszkolenie w
zakresie udzielania pierwszej pomocy lub potwierdzającego, co najmniej 6-miesięczny okres
doświadczenia w opiece nad osobami niepełnosprawnymi.
8. Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego o czasowej lub
stałej rezygnacji ucznia z dowozu.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających
z wypadków lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi
powstałych na osobach i mieniu. Wykonawca zobowiązany jest okazać polisę ubezpieczenia
na wymienione zdarzenia w szczególności OC.
Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do przedłużenia
Zamawiającemu kopii polisy.
10. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji umowy zobowiązany jest
przedstawić:
1) imię i nazwisko kierowcy oraz opiekuna
2) numery służbowe telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna przewożącego
dzieci.
11. Wykonawca będzie wykonywać umowę zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności
zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r.
poz.2140 ze zm.) oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.
2020 r. poz. 110 ze zm.)
§4
Wynagrodzenie
1. Ustala się stawkę za 1km świadczonej usługi w kwocie …….. zł- brutto, co oznacza, że
Zamawiający płaci tylko za przebieg pojazdu, gdy przewożone są dzieci. W cenie usługi
wliczony jest specjalny samochód z kierowcą posiadającym kwalifikacje z zakresu pomocy
przedmedycznej oraz opiekuna z wymaganymi kwalifikacjami.
2. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie za każdy miesiąc kalendarzowy
z uwzględnieniem liczby dni obecności uczniów w ośrodku, a także ilość kilometrów
przebiegu związanego z faktycznie przewożonymi dzieci.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia będzie stanowić wystawiona przez Wykonawcę
faktura, składana Zamawiającemu za wykonanie usługi przewozowej realizowanej w każdym
miesiącu kalendarzowym. Do faktury Wykonawca każdorazowo dołącza zaświadczenia
potwierdzające liczbę dni obecności oraz liczbę dni nieobecności poszczególnych dzieci w
ośrodku, podpisane przez Dyrektora ośrodka lub osobę przez niego upoważnioną.
4. Faktury należy wystawiać na :
Nabywca Gmina Wizna pl. kpt. Władysława Raginisa 35 NIP 718 207 90 56
Odbiorca Zespół Szkolno- Przedszkolny w Wiźnie
5. Należność Wykonawcy z tytułu realizacji umowy płatna będzie przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy nr : ………………………………………………………..
w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo
wystawionej faktury VAT wraz z potwierdzeniem wykonania usługi.
6. Za datę zapłaty strony uznają datę złożenia przez Zamawiającego polecenia
realizacji przelewu bankowego.
§5
Strony ustalają, że nie będą miały do siebie żadnych roszczeń z tytułu niniejszej umowy , w
przypadku zajścia okoliczności mających charakter siły wyższej, a zatem takich zdarzeń
nieprzewidzianych, które są niezależne od stron i którym strony nie były w stanie zapobiec a
w szczególności : klęski żywiołowe, zjawiska atmosferyczne, epidemie , strajki.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Wykonawca wykonując czynności, o których mowa w niniejszej Umowie zapewnia
przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. 2019 r. poz.1781 ze zm.) .
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego
z przepisami w/w Ustawy.
§7
Nadzór
1. W ramach nadzoru nad wykonywaniem umowy Zamawiający może
w szczególności:
1) żądać do wglądu dokumentów potwierdzających sprawność pojazdów
samochodowych oraz dowodów rejestracyjnych pojazdów samochodowych;
2) żądać do wglądu dokumentów kierowców i opiekunów, potwierdzających
kwalifikacje do wykonywania niniejszej umowy, okazać polisy ubezpieczeniowej
3) kontrolować terminowość i punktualność wykonywanej usługi.
§7
Udostępnianie informacji
Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy,
a w szczególności dotyczące go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysokość
wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy
o dostępnie do informacji publicznej, która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.
§ 8.
Zmiana umowy
1. Niedopuszczalne jest pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej
umowy oraz wprowadzanie nowych postanowień, jeśli przy ich uwzględnieniu
należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2. Wszelkie zmiany umowy, z wyłączeniem zmian wskazanych w § 1 ust. 4 oraz
§ 3 ust. 7 wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§9
Postanowienia końcowe
1. Do spraw nie uregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
2.Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach - w tym jeden
dla Wykonawcy i trzy dla Zamawiającego.
3. Załączniki stanowiące integralną część umowy:
Załącznik Wykaz uczniów objętych dowożeniem
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

