Załącznik nr 6 b
Projekt
UMOWA Nr ……………….
zawarta w dniu …………………………… pomiędzy Gminą Stegna z siedzibą w Stegnie,
ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna zwaną w dalszej części Umowy „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez:
…………………………………..
przy kontrasygnacie
……………………………………….
a
……………………………………..
zwaną w dalszej części Umowy „Wykonawcą”,
§1
1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług transportowych w zakresie dowozu
dzieci niepełnosprawnych na trasie z miejsca zamieszkania na terenie Gminy Stegna
do Ośrodka Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczego (zwanego dalej OREW)
w Jezierniku, gmina Ostaszewo, we wszystkie dni pracy OREW.
2. Wykonawca zobowiązuje się do przywożenia wychowanków OREW na zajęcia
i odwożenia do domów po zajęciach.
3. Szczegółowy rozkład dowozów został ustalony przed rozpoczęciem roku szkolnego
przez Wykonawcę i jest zgodny z wykazem dni pracy OREW.
4. Wykonawca zapewnia fachową opiekę (tj. dwóch opiekunów z odpowiednimi
kwalifikacjami i przygotowaniem) nad wychowankami OREW w czasie dowozu.
W tym celu zawrze umowy z osobami sprawującymi opiekę, w których określi zakres
ich obowiązków.
5. Zamawiający ma prawo kontroli przewozu w czasie transportu wychowanków
do i z OREW.
6. Usługi świadczone będą w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z wyłączeniem
dni wolnych od zajęć.
§2
1. Wymienioną w § 1 ust.1 usługę przewozową Wykonawca wykona własnymi środkami
transportu.
2. Środki transportu, o których mowa w ust.1 muszą spełniać szczegółowe wymagania
dla pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych i osób niepełnosprawnych
na wózkach oraz posiadać wymagane przepisami dokumenty, potwierdzające właściwy
stan techniczny pojazdów, z uwzględnieniem specyfiki wykonywanych przewozów.
3. Wykonawca winien posiadać wymagane przepisami prawa dokumenty, potwierdzające
dokonanie obowiązkowych ubezpieczeń tj. NW, OC.

§3
Do zakresu czynności Wykonawcy należy również:
1) Powiadamianie Zamawiającego o przewidywanych lub już zaistniałych przeszkodach
w przewozie natychmiast po ich zaistnieniu lub powzięciu przez Wykonawcę
informacji o możliwości wystąpienia przeszkody.
2) W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu
zgodnie z Umową, Wykonawca powiadamia Zamawiającego oraz zapewnia zamienny
pojazd o standardzie równoważnym w celu wykonania usługi (tzw. przewóz
zastępczy).
3) Wykonawca odpowiada za szkody, jakie podróżujące osoby poniosły na skutek
wykonywania usługi transportowej a powstałe z winy Wykonawcy.
4) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym wychowankom OREW
odpowiednich warunków bezpieczeństwa, higieny, wygody i należytej obsługi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo życia i zdrowia dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej, korzystającej ze świadczonej przez Wykonawcę usługi
transportowej.
§4
1. Za przewóz, o którym mowa w § 1, Zamawiający zapłaci Wykonawcy za 1 km dowozu
kwotę w wysokości …………………zł (słownie: ……………………….) brutto
miesięcznie za dowóz osób niepełnosprawnych.
2. Faktura z tytułu wykonanych usług przewozowych będzie wystawiona przez Wykonawcę
po wykonaniu usługi w danym miesiącu. Faktura płatna będzie przez Zamawiającego w
ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.
3. Zapłata
należności
nastąpi
przelewem
na
konto
Wykonawcy:
……………………………………….. Płatność uważa się za dokonaną z dniem
obciążenia rachunku bankowego zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zmiany trasy dowozu w przypadku zmiany ilości dzieci
objętych dowozem, a także rozkładu dowozu w przypadku zmiany dni pracy OREW,
przy minimalnym wynagrodzeniu ryczałtowym określonym w ust 1.
5. Wartość przedmiotu zamówienia wynosi …………………….. zł brutto (słownie:
……………………………………).
§5
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości
przedmiotu zamówienia brutto wskazanej w § 4 ust. 5 w przypadku odstąpienia od
Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.
2. W razie wystąpienia 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 niezwłocznie po powzięciu wiadomości
o tego typu okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy; nie przysługuje mu kara
umowna.

3. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania Umowy, czynników zagrażających
zdrowiu lub życiu przewożonych osób niepełnosprawnych, Zamawiający może odstąpić
od Umowy niezwłocznie po stwierdzeniu tych czynników, o ile Wykonawca nie
zobowiąże się do natychmiastowego ich usunięcia. Prawo to Zamawiający zachowuje w
przypadku nie usunięcia źródeł zagrożeń, pomimo podjętego zobowiązania.
4. Strony mają prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach Kodeksu
Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższy wysokość kar umownych.
§6
Umowa została zawarta na czas określony od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
.
§7
Zmiana postanowień zawartej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną
na piśmie, pod rygorem nieważności takiej zmiany.
§8
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego i Prawa Przewozowego.
§9
Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących
dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy.
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