Znak sprawy: ZP. 271.2.5.2017.JS
„Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły transportem zorganizowanym.”
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO ZAPROSZENIA

UMOWA NR W/272/ / / /2017
PROJEKT UMOWY
zawarta w dniu ……… 2017 roku, w Milanówku
pomiędzy:
Gminą Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek
Regon: 013269150, NIP: 5291799245,
reprezentowaną przez:
mgr inż. Wiesławę Kwiatkowską – Burmistrza Miasta Milanówka,
zwaną w dalszej części „Zamawiającym”
a
………………………….. (Imię i nazwisko) zamieszkałym ………………. (adres zamieszkania)
prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności
Gospodarczej
Rzeczypospolitej
Polskiej
prowadzonej
pod
firmą
………………..………………........ (pełna nazwa firmy) z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b ustawy
z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 710) w …… (miejscowość i kod
pocztowy), ul……, NIP…, REGON ………
lub
Firmą „………………………..” prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy ………… Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem ………… z siedzibą w rozumieniu przepisów art. 28b ustawy
z 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 710) w........................... (miejscowość
i kod pocztowy), ul. …………, NIP…………., REGON …………………
reprezentowaną przez:
zwanym w dalszej części „Wykonawcą”, zaś wspólnie zwanych dalej „Stronami”
Strony zawierają Umowę o następującej treści:
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Niniejszą Umowę zawarto bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późń. zm.), na podstawie art. 4 pkt 8) cytowanej
ustawy, po przeprowadzeniu postępowania określonego w § 9 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych”
wprowadzonego Zarządzeniem Nr 136/VII/2016 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 8 sierpnia 2016 r.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi w zakresie dowozu uczniów
niepełnosprawnych do szkół transportem zorganizowanym zwane dalej „przedmiotem umowy”.
2. Szczegółowy zakres wykonania przedmiotu umowy zawarty jest w niniejszej Umowie oraz w ofercie
Wykonawcy z dnia …….. 2017 roku, stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy.
3. Przedmiotem umowy jest wykonywanie usług: dowozu uczniów niepełnosprawnych we wszystkie dni
nauki szkolnej z terenu Gminy Milanówek w roku szkolnym 2017/2018 (od 1 września 2017 r. do 31
sierpnia 2018 r.) oraz z powrotem do domu i zapewnienie opieki podczas dowożenia, do:
a) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 90 w Warszawie przy ul. Kordeckiego 54 - ucznia zamieszkałego
przy ul. Zachodniej,
b) Niepublicznej Szkoły Podstawowej Fundacji ADYS w Piastowie przy ul. Namysłowskiego 11 ucznia zamieszkałego przy ul. Granicznej.
c) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, przy ul. Wapiennej 2
 ucznia zamieszkałego przy ul. Sienkiewicza,
 ucznia zamieszkałego przy ul. Konopnickiej,
 ucznia zamieszkałego przy ul. Falęckiej,
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 ucznia zamieszkałego przy ul. Wysockiego,
 ucznia zamieszkałego przy ul. Na Skraju
 ucznia zamieszkałego przy ul. Warszawskiej.
d) Dowóz ucznia niepełnosprawnego, zamieszkałego przy ul. Wesołej w Milanówku do Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pruszkowie, przy ul. Wapiennej 2 w pierwszym dniu
tygodnia nauki i dowóz do domu w ostatnim dniu nauki przypadającym w danym tygodniu oraz
zapewnienie opieki podczas dowożenia w roku szkolnym 2017/2018.
W ramach usługi Wykonawca powinien zapewnić:
a) punktualny, bezpieczny i bezawaryjny przewóz uczniów niepełnosprawnych przystosowanymi do
tego celu samochodami, odpowiednio oznakowanymi i wyposażonymi w atestowany sprzęt
zabezpieczający;
b) transport wózków inwalidzkich tych dzieci, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem
się;
c) opiekę przewożonym uczniom i pomoc w przemieszczaniu się;
d) doprowadzenie dzieci z samochodu do szkoły i ze szkoły do samochodu;
e) ubezpieczenie OC firmy w zakresie przewozu osób;
f) dostosowanie wykonania usługi do planu zajęć ucznia.
Uczniowie powinni być dowożeni do szkoły na godzinę rozpoczęcia zajęć lekcyjnych i zabierani po
ich zakończeniu, bez zbędnego oczekiwania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci, o czym każdorazowo
poinformuje Wykonawcę. Zwiększenie lub zmniejszenie liczby dowożonych uczniów, powodujące
zmianę długości trasy lub konieczność wykorzystania większej lub mniejszej ilości samochodów,
będzie skutkować wprowadzeniem aneksu do Umowy.
Godziny kursów Wykonawca jest zobowiązany ustalić z rodzicami lub opiekunami uczniów i
dyrektorami placówek, do których uczęszczają uczniowie.
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 np. awarię techniczną pojazdu.
Wykonawca winien zapewnić najwyższy poziom usług: sprawność techniczną pojazdów, odpowiednie
kwalifikacje zawodowe kierowców oraz fachową opiekę w czasie dowozu, a w szczególności:
a) Samochód przewożący uczniów powinien być:
 wyprodukowany nie wcześniej niż w 2007 r.;
 przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych;
 oznakowany zgodnie z zapisem art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu
drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1260 t.j..);
 wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów;
 oraz musi posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające je do ruchu.
Kierowca prowadzący pojazd musi wykazywać się odpornością psychiczną na nietypowe, często
głośne zachowania dzieci oraz prowadzić pojazd w sposób łagodny, by nie powodować u dzieci
choroby lokomocyjnej.
Opiekun przewożonych dzieci powinien postępować według następujących zasad:
 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;
 po zakończeniu zajęć opiekun będzie odbierał dzieci od nauczycieli w szkole;
 i po dowiezieniu pod dom przekazywał pod opiekę rodziców/opiekunów prawnych lub
upoważnionych osób. Nie dopuszcza się przekazywania dziecka w drodze powrotnej ze szkoły do
domu osobom nieupoważnionym lub pozostawienia dziecka bez opieki;
 pracownicy Wykonawcy sprawujący opiekę zachowają szczególną dbałość;
 dobro dziecka w czasie jazdy oraz przy wsiadaniu do samochodu i wysiadaniu. Podczas przewozu
pracownicy zapewniają dzieciom w szczególności bezpieczny dla ich zdrowia przejazd.
Wykonawca będzie wykonywać Umowę zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności zgodnie z
ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 t.j. ze zm.)
oraz ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.1260 ze
zm.)
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6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków lub
wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi.
7. Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozowej
osób.
8. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku,
których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością
Wykonawcy.
9. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczne i terminowe przewożenie uczniów.
§ 3. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: ………………………………
2) po stronie Wykonawcy: ………………………………….
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do odbioru usług stanowiących przedmiot niniejszej
Umowy, uzgadniania innych niezbędnych działań koniecznych do prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy.
3. Zmiana osób pełniących funkcję przedstawicieli Wykonawcy powoduje zmianę niniejszej Umowy
i wymaga zgody obu Stron Umowy. Zmiana może nastąpić pod warunkiem, iż nowy Przedstawiciel
Wykonawcy wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie
prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o zamówienie;
§ 4. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Realizacja przedmiotu niniejszej Umowy nastąpi w terminie: 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia
2018 r.

1.

2.

3.
4.
5.

§ 5. OBOWIĄZKI W ZAKRESIE
PODWYKONAWSTWA I PODMIOTU TRZECIEGO
Wykonawca oświadcza, iż przedmiot Umowy wykona bez udziału Podwykonawców/lub
z udziałem niżej wymienionych Podwykonawców zawierając z nimi stosowne umowy w formie
pisemnej, pod rygorem nieważności.
1) Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawców (zmiana osób, danych kontaktowych Podwykonawców, lub osób do kontaktów z nimi)
w trakcie realizacji niniejszego przedmiotu umowy.
2) Wykonawca przedkłada Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia poświadczoną
„za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo.
3) Zamawiający zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia lub też akceptuje przedstawioną
poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o Podwykonawstwo w ciągu 3 dni
od dnia otrzymania;
4) Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonej poświadczonej „za zgodność z
oryginałem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w terminie 3 dni od dnia otrzymania
uważa się za jej akceptację przez Zamawiającego;
Powierzenie Podwykonawcom określonym w ust. 1 realizacji usługi nie zmienia treści zobowiązań
Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny
za działania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania każdego Podwykonawcy tak, jakby były one
działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Zakres prac powierzony Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może zostać powierzony przez
Podwykonawcę osobie trzeciej, bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie, pod
rygorem nieważności.
Podwykonawca musi posiadać wymagane przepisami prawa uprawnienia do wykonywania
podzleconych usług.
Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za dokonywanie w terminie wszelkich rozliczeń
finansowych z Podwykonawcami.
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§ 6. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się na łączną kwotę brutto: ……………zł (słownie: ….. złotych),
zawierającą … % VAT.
2. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe
wynikające z kalkulacji dziennej stawki wskazanej przez Wykonawcę w Ofercie stanowiącej załącznik
nr 1 do niniejszej Umowy mnożonej przez liczbę dni faktycznego świadczenia usługi dowozu wraz z
należnym podatkiem VAT.
3. Wskazane w ust. 1 i 2 ceny wynikają z oferty Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej
Umowy. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całego przedmiotu umowy nie może przewyższyć
kwoty wskazanej w ust. 1.
4. Wartość przedmiotu umowy określona w ust. 1 jest ceną ryczałtową i nie ulegnie zmianie przez cały
okres realizacji przedmiotu umowy.
5. Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty i wydatki niezbędne
do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego
określonego w ust. 1.
6. Wszystkie czynniki cenotwórcze przyjęte przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegały zmianom
w trakcie realizacji zamówienia.
§ 7. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu
przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.
2. Rozliczenie za przedmiot zamówienia następować będzie w okresach miesięcznych: w oparciu o
dzienne wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ofercie Wykonawcy stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszej umowy, przemnożone przez liczbę dni przewozów (liczbę dni nauki szkolnej w miesiącu)
plus podatek od towarów i usług VAT,
3. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze.
4. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Wykonawca wystawi fakturę na: Gminę Milanówek, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek.
§ 8. KARY UMOWNE
1. Strony Umowy zastrzegają sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę lub
Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – równowartość łącznego
miesięcznego wynagrodzenia obliczonego wg cen określonych w § 6 ust. 2 umowy. Wykonawca
zobowiązany jest zapłacić karę umowną w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu
żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary umownej. W przypadku opóźnienia w dokonaniu zapłaty
kary umownej, Wykonawca wyraża zgodę na jej potrącenie z należnego mu wynagrodzenia.
3. Jeżeli wysokość szkody, poniesionej przez Zamawiającego, przewyższy wysokość kar umownych, o
których mowa w ust.2, będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych
kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca nie ma prawa zbywania swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.
5. Zamawiający przewiduje możliwość odstąpienia od naliczania kar za zwłokę w wykonaniu umowy
z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od niniejszej Umowy w przypadkach przewidzianych przez

Kodeks cywilny. Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od Umowy, jeżeli druga strona
narusza w sposób podstawowy postanowienia niniejszej Umowy.
2. Zamawiający może odstąpić od Umowy w następujących przypadkach:
1) Wykonawca niewłaściwie wykonuje przedmiotowe usługi i niezgodnie z treścią zawartej Umowy,
2) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
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3. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 będzie zawierać uzasadnienie o przyczynach

odstąpienia, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia, bez wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu na wykonanie umowy.
4. Każda ze stron ma prawo odstąpienia od umowy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu
wypowiedzenia.
5. Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
1.
2.
3.
4.

§ 10. DORĘCZENIA
Wszelkie oświadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej i muszą
być doręczone albo wysłane na adres Strony określony w Umowie.
Strony zobowiązują się do powiadamiania o zmianie adresów do korespondencji.
W razie zaniedbania tego obowiązku powodującego zwrot korespondencji wysyłanej na podany adres
bez doręczenia, uważa się korespondencję za doręczoną w dacie jej zwrotu.
To samo odnosi się do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej przyjęcia pod podanym adresem.

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
i inne powszechnie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.
2. Niniejsza Umowa może zostać w każdym czasie rozwiązana na mocy porozumienia Stron.
3. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane, pod rygorem nieważności, jedynie
w formie pisemnego aneksu, z podpisami upoważnionych przedstawicieli obu Stron.
4. Zamawiający i Wykonawca podejmują starania w celu polubownego rozstrzygnięcia wszelkich sporów
powstałych między nimi, a wynikających z realizacji Umowy lub pozostających w pośrednim bądź
bezpośrednim związku z Umową, na drodze negocjacji.
5. Każda ze Stron, przed wystąpieniem na drogę sądową, zobowiązana jest do skorzystania
z postępowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postępowania cywilnego,
tj. do zawezwania drugiej Strony do próby ugodowej.
6. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporu, Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie
Sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
7. Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej Umowy na osoby trzecie,
bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.
8. Załącznik do niniejszej Umowy stanowi jej integralną część.
9. Przez podpisanie niniejszej Umowy Wykonawca wyraża zgodę i nie wnosi zastrzeżeń
co do przetwarzania danych osobowych przez publikację przedmiotowej Umowy, wraz z jej numerem,
szczegółowym zakresem prac, datą zawarcia, łączną wartością oraz nazwą i adresem kontrahenta,
z którym została zawarta, w publicznym rejestrze umów prowadzonym przez Burmistrza Miasta
Milanówka i publikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Milanówka. Gmina Milanówek
jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922) i jest zobowiązana do przetwarzania
danych osobowych Wykonawcy z zachowaniem zasad określonych w powołanej ustawie.
10. Umowę wraz z załącznikami sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden
dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.
Załączniki do Umowy:
Oferta Wykonawcy, stanowiąca załącznik nr 1 do Umowy.
WYKONAWCA

ZAMAWIAJĄCY

Opracowała: Joanna Sierpińska
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