Konkurs ofert nr ZP.271.3.37.2019

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
nr ZP.271.3.37.2019
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń
zaprasza do złożenia ofert w konkursie pn:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych
poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie
uczniów do szkół”
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów ze znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym oraz ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami w ilości do 7 osób z terenu miasta Ustroń z miejsca zamieszkania dziecka do
Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rehabilitacyjnych w Cieszynie, Zespołu Szkół Specjalnych w Skoczowie,
Niepublicznego Przedszkola Zdrowotno-Ekologicznego „Jacek i Agatka” w Cieszynie i z powrotem do miejsca
zamieszkania. Dowóz dzieci odbywać się może tylko środkiem transportu przystosowanym do przewozu osób
niepełnosprawnych.
W czasie przewozu przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia stałej i wykwalifikowanej opieki nad dziećmi. Przewóz
świadczony będzie zgodnie z realizowanym harmonogramem zajęć w ośrodkach za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych.
W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zapewni przewóz dzieci, zgodnie z
ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec zmianie.
Wykonawca w terminie do 1 września 2019 roku przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci
niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie obowiązywania umowy.
Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, biuro nr 42 w godzinach od 8:00 do 15:00, drogą elektroniczną lub bezpośrednio ze strony internetowej
www.ustron.bip.info.pl
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia: Zdzisław Brachaczek,
- w sprawach procedury konkursowej: Józef Kuczera
Adres poczty elektronicznej e-mail do kontaktu z Zamawiającym: zamowieniapubliczne@ustron.pl
Wymagany termin realizacji zamówienia: od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.
Koperta powinna być odpowiednio oznaczona:
Konkurs ZP.271.3.37.2019 – Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek
specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania:
„Dowożenie uczniów do szkół
Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w biurze podawczym (biuro nr 2) Urzędu Miasta Ustroń 43-450
Ustroń ul. Rynek 1, w terminie do dnia 23.07.2019 r. do godz. 10:00.
Kryteria porównania i oceny ofert:
Maksymalna liczba punktów jaką może przyznać Zamawiający Wykonawcy wynosi 100 pkt. Ocena całkowita punktowa
[Pc] złożonej i niepodlegającej odrzuceniu oferty składa się z jednego czynnika, który w przypadku maksimum pozwala na
uzyskanie 100 pkt.
Zamawiający przyzna 100 pkt w ofercie z najniższą ceną brutto [zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku] za wykonanie
przedmiotu zamówienia, zgodnie z formularzem oferty. Ilość punktów przyznanych pozostałym Wykonawcom zostanie
obliczona zgodnie z następującym wzorem: Pc = Cn / Co x 100 pkt
gdzie:
Pc - liczba punktów
Cn - najniższa zaoferowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia
Co - cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia w ofercie ocenianej
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Informacja dotycząca RODO:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Ustroń, 43-450 Ustroń, Rynek 1 tel. +48 33 8579 300,
fax +48 33 8579 330,
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Miasto Ustroń jest Pan Marek Landowski, kontakt: iodo1@uodo.ustron.pl,
tel. +48 33 8579 333,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.37.2019 pn. Dowóz uczniów niepełnosprawnych z
Ustronia do oświatowych placówek specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach
zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”prowadzonym w trybie konkursu ofert o wartości nie przekraczającej 30.000
euro zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia 14 lutego 2011r w sprawie systemu
udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta Ustroń oraz gminnych
jednostek organizacyjnych (z późn. zm.),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **,
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***,
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/Panu:




w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ustroń, dnia 15.07.2019 r.
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INSTRUKCJA KONKURSOWA DLA WYKONAWCÓW
Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek
specjalnych poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach
zadania: „Dowożenie uczniów do szkół”
Niniejsza instrukcja określa:
1. Sposób przygotowania oferty konkursowej;
2. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę konkursową;
3. Niezbędne dokumenty stanowiące integralną część oferty konkursowej;
I. Opis sposobu przygotowania oferty konkursowej.
1. Oferta musi zostać sporządzona na formularzu stanowiącym załącznik A do niniejszej instrukcji.
2. Do oferty muszą zostać załączone wszystkie dokumenty wymagane w punkcie III niniejszej instrukcji.
Nieprzedłożenie ww. dokumentów przy ofercie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.
3. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej i opatrzonej klauzulą „za
zgodność z oryginałem” przez osoby do tego upoważnione. Dokument wielostronicowy przedłożony w formie
kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem na każdej stronie.
4. Złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. nie poświadczone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem
odpisy lub kopie) traktowane będzie jak jego brak.
5. Formularz oferty wraz z załącznikami musi zostać podpisany przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy.
6. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany winny być parafowane przez wykonawcę.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami w kopercie posiadającej
oznaczenia określone w ogłoszeniu.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
II. Warunki podmiotowe, które musi spełnić wykonawca składający ofertę:
Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w ciągu ostatnich 3 lat, co najmniej
jednego zamówienia polegającego dowożeniu osób niepełnosprawnych o wartości co najmniej 30.000 zł brutto
wraz z potwierdzeniem należytego wykonania w formie referencji. Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez
Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
Niespełnienie ww. warunku spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.
III. Dokumenty wymagane w ofercie konkursowej.
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.

Formularz oferty – załącznik A.
Aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
potwierdzający, że profil działania wykonawcy odpowiada przedmiotowi zamówienia wraz z umową spółki
cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Referencje potwierdzające należyte wykonanie robót wymienionych w ofercie. W przypadku gdy Zamawiający jest
podmiotem, na rzecz którego roboty wskazane w ofercie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania referencji, o których mowa w zdaniu pierwszym.
Zezwolenie na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.
Wykaz pojazdów przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi, że pojazdy,
które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia są przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych,
posiadają aktualne badania techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC.
Wykaz osób pełniących rolę opiekunów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc uczniom w
trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu.
Dokumenty potwierdzające, że osoby pełniące rolę opiekunów posiadają certyfikat ukończenia kursu pierwszej
pomocy przedmedycznej.
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1.
Załącznik A

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie ofert pn:

Dowóz uczniów niepełnosprawnych z Ustronia do oświatowych placówek specjalnych
poza Ustroniem, i z powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania: „Dowożenie
uczniów do szkół”
składamy niniejszą ofertę:
Dane wykonawcy:__________________________________________________________
Adres:

Kod pocztowy:

Tel.

Fax.

REGON:

NIP:

Adres e-mail:
Strona internetowa:
Osobą uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz odpowiedzialną za wykonanie zobowiązań umowy jest:
___________________________ tel. ______________________ e mail: ___________________
Zobowiązujemy się zrealizować przedmiotowe zamówienie zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu o
konkursie ofert za łączną cenę: ______________ zł brutto
Słownie:_______________________________________________________________________________ złotych brutto
Powyższe ceny zawierają należny podatek VAT

Termin realizacji: od 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r.

Termin płatności faktury: do 30 dni

Termin związania ofertą: 30 dni

Składając niniejszą ofertę, oświadczamy, że:
1)
2)
3)

jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym,
posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do
wykonania zamówienia,
4) znajdujemy się w sytuacji finansowej i ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia,
5) nie zalegamy z uiszczeniem należnych opłat na rzecz: Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego,
Urzędu Miasta lub Gminy stosownie dla wykonawcy,
6) brak jest prawomocnego skazania nas za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu,
przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów
lub za przestępstwo skarbowe,
7) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1.pkt 12-23 i ust. 5
ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.),
8) zapoznaliśmy się z warunkami ogłoszenia o konkursie ofert i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń oraz
zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty,
9) zapoznaliśmy się z wzorem umowy stanowiącym załącznik B do ogłoszenia o konkursie ofert i akceptujemy jej
postanowienia,
10) zaoferowane usługi spełnią wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie ofert,
11) w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy w terminie i
miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
12) podana cena obejmuje wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający z tytułu realizacji zamówienia,
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13) wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których
dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym
postępowaniu.
DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY
Opis zrealizowanych zamówień o zakresie wskazanym w pkt II ppkt 1) instrukcji
konkursowej dla wykonawców wraz z podaniem nazwy zamawiającego i terminu
zrealizowanych zamówień

Kwota realizacji zamówienia

Opis zrealizowanych zamówień:
Nazwa zamawiającego:

_________ zł brutto

Termin zrealizowanych zamówień:

..................................., dn. ...........................

.......................................................................
(podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Załącznik B

WZÓR UMOWY NR ZP.272.3.37.2019
Zawarta w dniu __.__.____ r. w Ustroniu pomiędzy:

MIASTEM USTROŃ ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń NIP 548-240-74-34 reprezentowanym przez Burmistrza Miasta Ustroń
– Przemysława Korcza zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,
a
_________________________________________________________________________ zwaną dalej „Wykonawcą”,
zaś wspólnie dalej „Stronami”
§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA
Zamówienie nie przekroczy kwoty 30.000 Euro tj. kwoty 129 351,00 zł netto na podstawie Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę
przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2477). Podstawę zawarcia umowy – udzielenia
zamówienia stanowi wybór oferty dokonany na podstawie ZARZĄDZENIA Burmistrza Miasta Ustroń Nr 25/2011 z dnia
14 lutego 2011r w sprawie systemu udzielania zamówień, w tym zamówień publicznych dla Miasta Ustroń, Urzędu Miasta
Ustroń oraz gminnych jednostek organizacyjnych (z późniejszymi zmianami)
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Przedmiotem umowy jest świadczenie usługi polegającej na przewozie własnymi pojazdami przystosowanymi do
przewozów osób niepełnosprawnych, uczniów ze znacznym i umiarkowanym upośledzeniem umysłowym oraz ze
sprzężonymi niepełnosprawnościami w ilości do 7 osób, zamieszkałych na terenie Miasta Ustroń, z miejsca
zamieszkania do Zespołu Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rehabilitacyjnych w Cieszynie, Zespołu Szkół
Specjalnych w Skoczowie, Niepublicznego Przedszkola Zdrowotno-Ekologicznego „Jacek i Agatka” w Cieszynie i z
powrotem do miejsca zamieszkania w ramach zadania pn. „Dowożenie uczniów do szkół”.
Przewóz, o którym mowa w ust. 1 świadczony będzie zgodnie z realizowanym harmonogramem zajęć w ośrodkach
za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od zajęć, dni świątecznych oraz ferii świątecznych.
W przypadku odpracowywania zajęć w innym dniu, wolnym od zajęć, Wykonawca zobowiązuje się zapewnić
przewóz dzieci, zgodnie z ustalonym rozkładem, w związku z tym ilość dni w poszczególnych miesiącach może ulec
zmianie.
Wykonawca w terminie do 1 września 2019 roku przekaże Zamawiającemu szczegółowy rozkład dowozów dzieci
niepełnosprawnych, z zastrzeżeniem, że mogą one ulec zmianom w trakcie obowiązywania umowy.
Umowa może zostać aneksowana w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci niepełnosprawnych, zmiany
miejsca zamieszkania lub miejsca nauki.
Przedmiot umowy zostanie wykonany w zakresie zgodnym i w sposób zgodny z opisem przedmiotu zamówienia
zawartym w ogłoszeniu o konkursie ofert oraz ofertą Wykonawcy z dnia __.__.2019 r. będącymi integralnymi
częściami niniejszej umowy.
§ 3. REALIZACJA UMOWY

Termin realizacji umowa ustala się od dnia 02.09.2019 r. do 26.06.2020 r. (w okresie trwania zajęć szkolnych).
§ 4. OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON
1.

Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy są:
1) po stronie Zamawiającego: _____________________________;
2) po stronie Wykonawcy: ______________________________.
§ 5. CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Za usługę określoną w §1 Zamawiający będzie płacić Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości ______ zł brutto
(słownie: ___________________________) za 1 kurs na podstawie wystawionych faktur za okresy miesięczne.
Powyższa cena zawiera należny podatek VAT.
2. Na jeden kurs składa się przyjazd po każde dziecko do miejsca zamieszkania, odwóz części dzieci do Zespołu
Placówek Szkolno – Wychowawczo - Rehabilitacyjnych w Cieszynie, odwóz części dzieci do Niepublicznego
Przedszkola Zdrowotno-Ekologicznego „Jacek i Agatka” w Cieszynie, odwóz części dzieci do Zespołu Szkół
Specjalnych w Skoczowie oraz przywóz każdego dziecka do miejsca zamieszkania.
3. Wynagrodzenie wypłacane będzie po każdym miesiącu realizacji umowy w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia
Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
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4. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktur po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego. Do faktur
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć szczegółowy miesięczny wykaz zrealizowanych kursów wynikających z
przewozu dzieci niepełnosprawnych w rozbiciu na każdy dzień, będący podstawą do obliczenia i wypłaty
wynagrodzenia.
5. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie faktury zawierającej następujące wyliczenie: stawka
za 1 kurs x liczba odbytych kursów w okresie rozliczeniowym.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonej faktury i jej realizacji dopiero po wyjaśnieniu ewentualnych
wątpliwości - w tym przypadku nie obowiązuje trzydziestodniowy termin określony w ust. 3.
7. Strony postanawiają, że zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
8. Koszty dojazdu do domów uczniów niepełnosprawnych oraz do placówek wymienionych w ust. 2 są wkalkulowane w
cenę określoną w ust. 1.
9. Zamawiający ustala próg wartościowy realizacji umowy w wysokości ___________ zł brutto (słownie:
_____________________), którego przekroczenie skutkować będzie rozwiązaniem niniejszej umowy.
10. Faktury należy wystawić na płatnika: Miasto Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń NIP 548-240-74-34.
§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę jest on
zobowiązany do naprawienia powstałej w ten sposób szkody.
3. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku
stwierdzenia nienależytego jej wykonania przez Wykonawcą (w szczególności brak pojazdu zastępczego,
spóźnienia, zły stan techniczny pojazdów, brak odpowiedniego ogrzewania w okresie zimowym, itp.).
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy:
1) w wypadku nieprzestrzegania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 2 i 6 ust. 7 do 18,
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.
5. W przypadkach wymienionych w ust. 3 i 4 Wykonawcy należy się jedynie wynagrodzenie za przejazdy zrealizowane
do czasu wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, z którego Zamawiający może potrącić kary umowne
wymienione w § 7.
6. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 4, wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
7. Usługi objęte niniejszą umową będą świadczone środkami transportu przystosowanymi do przewozu dzieci
niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich, spełniającymi wymogi bezpieczeństwa, Kodeksu drogowego i
Prawa o ruchu drogowym.
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pojazdy w dobrym stanie technicznym, warunkujące bezpieczny przewóz
dzieci, posiadające aktualne badanie techniczne.
9. Wykonawca oświadcza, iż zatrudnia kierowców prowadzących ww. pojazdy posiadających stosowne, przewidziane
przepisami uprawnienia i kwalifikacje.
10. Wykonawca zapewnia bezpieczeństwo i opiekę oraz pomoc uczniom w trakcie wsiadania i wysiadania z pojazdu,
doprowadzenie dziecka na zajęcia oraz odebranie dziecka z zajęć w szkole/ośrodku.
11. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych z domu ustala Wykonawca z rodzicami/opiekunami.
12. Godziny odbioru dzieci niepełnosprawnych z placówek, o których mowa w § 5 ust. 2 ustala Wykonawca z dyrekcją
w/w placówek.
13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości wykonania zamówienia w okresie i na warunkach
określonych w §1. W przypadku awarii pojazdu, przemijających zdarzeń losowych uniemożliwiających przejściowo
wykonanie umowy przy użyciu własnych pojazdów, Wykonawca musi zapewnić transport zastępczym pojazdem
odpowiadającym tym samym wymaganiom Zamawiającego co pojazd pierwotny także poprzez zorganizowanie
zastępczego wykonania przewozów przez innego przewoźnika na koszt i ryzyko Wykonawcy. Transport zastępczy
powinien być tak zorganizowany aby nie powodować nadmiernych opóźnień czasowych kursu. W wypadku
wystąpienia takich okoliczności Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o nich Zamawiającego i uzyskać jego
zgodę na wybór zastępczego przewoźnika.
14. O wszelkiego rodzaju zmianach mogących mieć wpływ na liczbę tras lub zmianę rozkładu jazdy, Zamawiający
powiadomi Wykonawcę niezwłocznie po otrzymaniu informacji od placówki oświatowej lub rodzica/opiekuna.
15. Zamawiający zastrzega zmianę trasy wyłącznie z ważnych powodów.
16. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich 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.
17. Wykonawca oświadcza, że zawarł dodatkową umowę ubezpieczeniową OC na przewóz dzieci i przekłada polisę,
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która winna być ważna na czas realizacji zadania. W przypadku wygaśnięcia polisy w trakcie realizacji zadania
Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć Zamawiającemu ważną polisę.
18. 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).
§ 7. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w
wysokości 5000 złotych,
2) w wysokości 500 złotych za każdorazowy brak wyjazdu pojazdu w trasę.
3) w wysokości 100 złotych za każdorazowe co najmniej 20 minutowe opóźnienie pojazdu z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w stosunku do ustalonej godziny przyjazdu lub wyjazdu, po uprzednio uzyskanej od dyrekcji
placówek określonych w § 5 ust. 2 informacji w formie pisemnej.
2. W przypadku gdy kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może żądać odszkodowania
uzupełniającego na zasadach ogólnych.
3. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
4. W przypadku gdy Zamawiający nie dokonuje płatności w terminie określonym w § 5 ust. 3 umowy, Wykonawca
uprawniony jest do naliczenia odsetek ustawowych.
5. Wykonawca nie może przenieść prawa do wynagrodzenia za wykonanie umowy na osobę trzecią.
6. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca wykonanie części
przedmiotu umowy.
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego.
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla
Zamawiającego.
3. Wszelkie spory, które mogą powstać na tle realizacji niniejszej umowy będą rozwiązywane pomiędzy Stronami
polubownie. W przypadku nie załatwienia sporu polubownie, spory rozwiązywane będą przez sąd właściwy
miejscowo dla Zamawiającego.
4. Rozwiązanie, wypowiedzenie oraz odstąpienie od umowy wymaga dla swojej skuteczności zachowania zwykłej formy
pisemnej.
5. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności - aneks do
umowy.
Zamawiający

Wykonawca
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