                                                      ZAŁACZNIK Nr 1 DO SIWZ


Umowa na   „Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci  niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: 
w Świdnicy, Wierzbicach, Kątach Wrocławskich i we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020.”


zawarta  w dniu …………………
pomiędzy:
GMINĄ SOBÓTKA  - z siedzibą w Sobótce
Rynek 1,  55-050 Sobótka,  NIP  896 – 10- 00- 784
reprezentowaną  przez: ……………………………………………………………………
zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM

a
………………………………………………..NIP ………………. REGON …………

adres …………………………………………………………………………………….

reprezentowanym przez : …………………………………………………………….

zwanym dalej WYKONAWCĄ

Umowę zawarto na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

§ 1.
Zamawiający zleca Wykonawcy zapewnienie transportu i opieki w czasie przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkoły/szkół/ośrodka w .........zgodnie z harmonogramem opracowanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego.

	Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera Załącznik Nr 1 dla zadania/zadań, który stanowi integralną część niniejszej umowy.


	Harmonogram powinien być tak skonstruowany, aby trasa przejazdu pomiędzy miejscem zamieszkania a szkołą/szkołami/ośrodkiem była bezpieczna i jak najkrótsza
z uwzględnieniem jak najmniejszej liczby przewozów, z liczbą  dzieci w pojeździe mniejszą  niż liczba miejsc, przy założeniu jak najkrótszego czasu przebywania dziecka w pojeździe.


4.	Dziecko powinno być dowiezione do szkoły/ośrodka w czasie umożliwiającym       punktualne rozpoczęcie przez nie zajęć lekcyjnych;
5.	Na podstawie tygodniowego planu lekcji Wykonawca ustali szczegółowe godziny kursów w porozumieniu z dyrektorem szkoły/ośrodka ….. (nazwa szkoły/ośrodka).

6. 	Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie liczby dzieci i adresów
      zamieszkania albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo  
      poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli
      zmiany te nie skutkują koniecznością wykorzystania większej lub mniejszej liczby
      samochodów.

7. Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2019 w dni nauki szkolnej, tj. od dnia 
   2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. (31 sierpnia 2020), zgodnie z   kalendarzem roku szkolnego, ogłaszanym przez Ministra Edukacji Narodowej, a także w razie zaistnienia   konieczności zorganizowania dodatkowego dowozu dzieci, po zaakceptowaniu przez Zamawiającego. 

8. Przewozy będą odbywały się w ciągu roku szkolnego w dni nauki szkolnej
   w godzinach od 5:50 do 16:30.

§ 2
Do realizacji przewozów Wykonawca przeznacza pojazdy:

……………………………. rok produkcji ……………………………………...

	……………………………. rok produkcji ……………………………………...


2. Do realizacji zadania wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewozu jednej osoby  na wózku inwalidzkim.

§ 3
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić przewożonym dzieciom opiekę dorosłej osoby.
	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany opiekuna, kierowcy (np.
w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, dotyczących wywiązywania się 
z obowiązków służbowych tych osób, zgłaszanych przez rodziców, dyrektorów szkół).
	Wykonawca zobowiązuje się zapewnić przestrzeganie przez kierowców i opiekunów obowiązków określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 
	Przewidywany zakres przewozów  wyniesie maksymalnie ........ km dziennie, dla trzech zadań, których opis jest zawarty w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
Ilość ta będzie korygowana według rzeczywistego przebiegu kilometrów zgodnie 
z rozliczeniem miesięcznym, przy czym nie przekroczy ......... km w okresie  obowiązywania umowy. 
§ 4
Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy maksymalną kwotę w wysokości …………………..zł. brutto.
Wynagrodzenie płatne będzie miesięcznie, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę wynikającą  z iloczynu liczby przejechanych kilometrów przez Wykonawcę z dziećmi w danym okresie rozliczeniowym przez cenę jednostkową za 1 km wynoszącą ……….. zł. brutto (słownie ……………………………………….)
Podstawą wystawienia faktury VAT, będzie wykaz kilometrów zrealizowanych podczas przewozów uczniów  w odniesieniu do  zadania wraz z zaświadczeniem ze szkoły/ośrodka o obecności dziecka w szkole. Wykaz kilometrów oraz zaświadczenia są nieodłącznym elementem faktury. Wzór wykazu kilometrów i zaświadczeń 
z poszczególnych szkół  i ośrodka  stanowią załącznik Nr 3 i Nr 4 do niniejszej umowy.
Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy następować będzie na podstawie faktury VAT, w której jako nabywca wskazana zostanie Gmina Sobótka.
Wykonawca zobowiązuje się doręczać fakturę VAT do Gminy Sobótka, Rynek 1,
55-050 Sobótka, w terminie do dnia 10-go każdego miesiąca następującego po upływie okresu rozliczeniowego.
Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, oraz że posiada rachunek bankowy w ……………………………………………………………………………  Nr………………………………………………………………………………………..

§ 5
Wykonawca zobowiązuje się umieścić w widocznym miejscu w pojazdach, o których mowa w § 2, informacji o zasadach korzystania ze środków transportowych przez uczniów niepełnosprawnych i obowiązkach kierowcy. Z zasadami tymi należy zapoznać dzieci.

§ 6
Wykonawca zobowiązany jest prowadzić odrębną dokumentację księgowo-finansową dla działalności, będącej przedmiotem niniejszej umowy. Zamawiający ma prawo wglądu do tej dokumentacji w każdym czasie.
Niezależnie od kontroli wewnętrznej, do której zobowiązuje się Wykonawca, Zamawiający ma prawo dokonywać kontroli wykonywanych przewozów, w zakresie związanym z ustaleniami niniejszej umowy.
Zamawiający ma w szczególności prawo kontroli wskaźnika wykorzystania przebiegu pojazdów, stanowiącego podstawę do oceny stopnia minimalizacji pustych przebiegów.

§ 7
W przypadku nie podstawienia pojazdu w godzinie umożliwiającej dojazd dzieci do szkoły/ośrodka, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi przewozu dzieci niepełnosprawnych zleconej przez Zamawiającego innemu przewoźnikowi oraz do zapłacenia  Zamawiającemu dodatkowo kary umownej w wysokości 100 zł za każdą godzinę liczoną od godziny planowanego podstawienia pojazdu.
	W przypadku nieobecności dziecka bez wcześniejszego powiadomienia Wykonawcy, Zamawiający  zapłaci wynagrodzenie jak za przewóz zrealizowany.
Zamawiający może potrącić kwotę należną z tytułu kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
	Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.





§ 8
1. W przypadku zaistnienia okoliczności zmiany, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy zastosowanie będą miały przepisy art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Strony przewidują następujące możliwości wprowadzenia zmian do  umowy:
1)  zwiększenie  lub zmniejszenie liczby dzieci uprawnionych do przewozu;
2)  konieczność zmiany pojazdu/pojazdów do przewozu;
3) konieczność objęcia przewozem dzieci ze szkoły dotychczas nie uwzględnionej w          organizacji przewozu, do której uczęszczają uczniowie uprawnieni do dowozu;
4) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT, Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia lub zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku VAT. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia tj. części wynagrodzenia za usługi, których w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie dokonano;
5)  w sytuacjach, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy i mających charakter nieistotnych tj. nie odnoszących się do warunków, które gdyby zostały ujęte w ramach pierwotnej procedury udzielania zamówienia, umożliwiłyby dopuszczenie innej oferty niż ta, która  została dopuszczona.
3.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem     nieważności.

                                     § 9
Do wykonywania czynności związanych z realizacją niniejszej umowy  Wykonawca upoważnia ………………………………… 

§ 10
W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i przepisy Kodeksu cywilnego. 

§ 11
Spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.




               Zamawiający							Wykonawca








Załącznik Nr - 1 do umowy Nr ….. z dnia …….

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie transportu i opieki w czasie  zorganizowanego, codzienny dowóz dzieci  niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: 
w Świdnicy, w Wierzbicach, w Kątach Wrocławskich i we Wrocławiu, polegającym  na przewozie tych dzieci na trasie: miejsce zamieszkana dziecka  – szkoła  - miejsce zamieszkania dziecka, pod opieką osoby dorosłej.
Przewozy będą realizowane w roku szkolnym 2019/2020 w dniach  nauki szkolnej, tj. od dnia 2 września 2019 r. do dnia 26 czerwca 2020 r. (31 sierpnia 2020 r.),  zgodnie z kalendarzem roku szkolnego ogłaszanym corocznie przez Ministra Edukacji i Wychowania. Zamówienie podzielono na 3 zadania:

Zadanie 1.
Dowóz jednego dziecka do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Słobódzkiego 28.

Zadanie 2.

Dowóz czworga dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica ,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.

Zadanie 3.
Dowóz:
 a) trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce;
b) czworga dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Kątach Wrocławskich,  ul. Drzymały 13, 55 – 080 Kąty Wrocławskie .
c) jednego dziecka do Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Kamienna Wrocław - INTERNAT
d) jednego dziecka do Branżowej Szkoły I stopnia we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, 
ul. Marcina Lutra 2 (dawna ul. Wejherowska 28);


Środki transportu powinny być oznakowane jako środki transportu osób niepełnosprawnych i przystosowane do przewozu osób na wózkach inwalidzkich.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w zakresie liczby dzieci i adresów zamieszkania, albo zmian osobowych na liście dzieci, o czym każdorazowo  poinformuje Wykonawcę, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy, jeżeli zmiany te nie skutkują koniecznością  wykorzystania większej lub mniejszej  liczby samochodów. Wykonawca powinien mieć możliwość zwiększenia liczby miejsc 
w pojeździe/pojazdach, gdy zajdzie taka potrzeba.

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do akceptacji Harmonogram dowozu dzieci. Harmonogram będzie sporządzony dla każdego samochodu z kierowcą i opiekunem odrębnie i będzie zawierał:

opis tras z uwzględnieniem pkt.1
szczegółowe godziny kursów ustalone w porozumieniu z dyrektorami szkoły/ośrodków i rodzicami/opiekunami prawnymi.
imię i nazwisko kierowcy i opiekuna przewidzianych do obsługi danego zadania,
wskazanie numerów służbowych telefonów komórkowych kierowcy i opiekuna  przewożącego dzieci.

	Harmonogram, powinien być tak skonstruowany, aby trasa przejazdu pomiędzy miejscem zamieszkania dziecka, a szkołą była jaj najkrótsza z uwzględnieniem  jak najmniejszej liczby przewozów z liczbą uczniów w pojeździe  mniejszą niż liczba  miejsc, przy założeniu  jak najkrótszego czasu przebywania dziecka w podróży.


Przewóz będzie realizowany zgodnie z Harmonogramem, każdorazowo aktualizowany w przypadku: zmian w planie lekcji, zmiany liczby uczniów wynikających np. 
z absencji dzieci, rezygnacji z nauki i dowozu,  itp., jeśli  zmiany te nie spowodują przekroczenia  liczby kilometrów  przewidywanego zakresu dziennych przewozów. Aktualizacja  Harmonogramu  dokonywana będzie przez  Wykonawcę  w oparciu 
o pisemne powiadomienie go o zmianach przez dyrektora szkoły/ośrodka, 
z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. Wykonawca wyraża zgodę na dokonanie aktualizacji w nagłych przypadkach przed rozpoczęciem przewozu.

Aktualizacja list uczniów będzie dokonywana przez Zamawiającego. Od Wykonawcy wymaga się dostosowania liczby pojazdów do liczby uczniów uprawnionych do dowozu. Ostateczna liczba uczniów może ulec zmianie (w przypadku zgłoszenia  nowych dzieci   do dowozu lub rezygnacji z dowozu).

	Wykonawca  zapewnia najwyższy  poziom usług, sprawność  techniczną pojazdu, 
a także odpowiednie kwalifikacje zawodowe kierowcy i opiekuna, którzy musza posiadać przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przed medycznej.


	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany opiekuna, kierowcy (np. w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń, dotyczących wywiązywania się z obowiązków służbowych tych osób, zgłaszanych przez rodziców, dyrektorów szkół).


	Wykonawca zapewnia kierowcom i opiekunom możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami dziecka i szkołą/ośrodkiem. W przypadku zmian godzin przyjazdu i odjazdu, wynikających  z sytuacji niezależnych od kierowcy, np.: „korki” w ruchu ulicznym, awarie, objazdy, inne sytuacje losowe, kierowca lub opiekun niezwłocznie kontaktują się z rodzicami, dyrektorem szkoły lub osobą upoważniona w szkole.


	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.


	Rodzice/opiekunowie prawni dziecka niepełnosprawnego zobowiązani są do jego doprowadzenia z domu do pojazdu i odbioru z pojazdu.


	Placówka, do której realizowany będzie dowóz zabezpiecza odbiór ucznia z pojazdu przy szkole  oraz doprowadzenie do pojazdu ze szkoły. 

Wykonawca ma obowiązek umieścić w widocznym miejscu w pojazdach, informację o zasadach korzystania ze środków transportowych przez uczniów niepełnosprawnych i obowiązkach kierowcy. Zasady te należy omówić z dziećmi.


	Wykonawca zobowiązany jest otrzymać od dyrektora  szkoły/ośrodka zaświadczenia o liczbie obecności dziecka na zajęciach w danym okresie rozliczeniowym, w terminie do dnia 10 następnego miesiąca, według wzoru stanowiącego załącznik  nr 4 do niniejszej umowy. Sprawozdanie jest podstawą wystawienia faktury za przewóz uczniów.


	Wykonawca jest zobowiązany do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych).


	Przewidywaną liczbę uczniów w okresie trwania umowy, szacunkową wartość km oraz przystanki, dla zadania określają odpowiednio załączniki do niniejszego szczegółowego opisu przedmiotu umowy.


	Wymagania i zakres obowiązków kierowcy i opiekuna przy przewozach uczniów niepełnosprawnych:

	posiada ważne badania przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badania osób kierujących pojazdami oraz psychologa uprawnionego do badań psychologicznych
i psychotechnicznych, orzeczenie psychologiczne; 
	posiada przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub pierwszej pomocy przedmedycznej oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp 
i ppoż.
	dba o bezpieczny wjazd (wejście), przewóz i wyjazd (wyjście) do i z pojazdu dziecka niepełnosprawnego;

opiekuje się, służy pomocą i radą dzieciom niepełnosprawnym;
współpracuje z przedstawicielem Zamawiającego, zgłaszając zmiany dotyczące stanu przewozu dzieci niepełnosprawnych, czasu rozpoczęcia i zakończenia usługi itp.
prowadzi dokumentację jazdy, tzn. wypełnia kartę drogową,
jest zobowiązany do dbałości o stan techniczny pojazdu, wykonywania obsługi codziennej, utrzymania czystości i estetyki pojazdu,
jest kulturalny, w każdej sytuacji okazuje życzliwość dzieciom niepełnosprawnym oraz ich rodzicom, a także w sytuacjach konfliktowych, ponad wszystko ma na uwadze poszkodowanie przez los tych osób;
posiada identyfikator z imieniem i nazwiskiem, przypięty w widocznym miejscu;
 ma zapewnioną możliwość kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami dziecka, szkołą/ośrodkiem, przedstawicielem Zamawiającego w przypadku zmian godzin przyjazdu i odjazdu, wynikających z sytuacji niezależnych, np. korki w ruchu ulicznym, awarie, objazdy, inne sytuacje losowe, niezwłocznie kontaktuje się
z rodzicami, dyrektorem szkoły lub osoba upoważnioną w szkole oraz przedstawicielem Zamawiającego;
	 zachowuje w tajemnicy dane adresowe dowożonych dzieci i nie przekazuje ich osobom postronnym.
      12) Wykonawca lub Podwykonawca jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę.

































Załącznik Nr – 2 do umowy Nr ….. z dnia …….


Zorganizowany, codzienny dowóz dzieci  niepełnosprawnych do placówek oświatowych znajdujących się poza granicami Gminy Sobótka: w Świdnicy, 
Wierzbicach, Kątach Wrocławskich, i we Wrocławiu w roku szkolnym 2019/2020:

(W trakcie roku szkolnego do w/w zadań Zamawiający zastrzega sobie prawo do dołączenia kolejnych uczniów.)

Zadanie 1.
Dowóz jednego dziecka do Ośrodka – Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica, ul. Słobódzkiego 28.
Trasa: Sobótka – Świdnica. Dzienna liczba kilometrów – 30 x 2  kursy dziennie = 60   km. Przewidywana liczba dni zajęć w okresie trwania umowy wynosi 251 dni.
Przewidywana liczba km w okresie trwania umowy wynosi: 251dni x 60 km = 15.060 km
Liczba przewożonych dzieci – 1
Uwagi:
- dziecko korzysta z wózka inwalidzkiego,
- dziecko będzie uczęszczało do Ośrodka w trakcie ferii zimowych oraz w trakcie wakacji.

Zadanie 2.

Dowóz 4 dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, 58 – 100 Świdnica ,
ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 3.
- poranny dowóz samochodem dla 4 dzieci;
- popołudniowy odwóz samochodem dla 4 dzieci (3+1).
Dowóz poranny uczniów do Zespołu Szkół Specjalnych w Świdnicy, ul. Witolda Pileckiego 3, Liczba przewożonych dzieci – 4 + opiekun/ka.      

Trasa - dowóz poranny na zajęcia.
LP
Godz. 
Przystanek
Odległość ( km ) rosnąco
1
6.45
Garncarsko            -   1 dziecko
 0
2
6.55
Sobótka                  -    1 dziecko
2 km
3
7.05
Strzegomiany        -     2 dzieci
3 km
6
7.45
Świdnica ul . Pileckiego 3
28 km




33 km

- przewidywana liczba dni zajęć w roku szkolnym 2019/2020 wyniesie 190;
- przewidywana liczba kilometrów 190 x 33 km = 6270 km.

Trasa - odwóz po zajęciach 
	W związku z wcześniejszym zakończeniem zajęć 3 dzieci jest odwożonych wcześniej

LP
Godz.
Przystanek     
Odległość (  km )




2
13.00
Świdnica ul. Pileckiego 3    
0 
4
13.45
Strzegomiany                        - 1 dziecko
28 
5
13.55
Sobótka                                 - 1 dziecko
3 
7
14.05
Garncarsko                           -  1 dziecko
2



33 km
- przewidywana liczba kilometrów  190 dni x 33 km = 6270 km,
Starszy uczeń jest odwożony kolejnym kursem
LP
Godz.
Przystanek     
Odległość (  km )




2
14.50
Świdnica ul. Pileckiego 3    
0 
4
15.30
Strzegomiany                        - 1 dziecko
28 



28 km
- przewidywana liczba kilometrów  190 dni x 28 km = 5320 km,
Łącznie dla zadania drugiego : 6270 km + 6270 km + 5320 = 17 860 km.
Zadanie 3.
Dowóz:
 a) trojga dzieci do Zespół Szkół Specjalnych im. św. ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Wierzbicach: Wierzbice, ul. Lipowa 44, 55-040 Kobierzyce;
b) czworga dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego  w Kątach Wrocławskich,  ul. Drzymały 13, 55 – 080 Kąty Wrocławskie .
c) jednego dziecka do Branżowej Szkoły I stopnia nr 14 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym ul. Kamienna Wrocław - INTERNAT

d) jednego dziecka do Branżowej Szkoły I stopnia we Wrocławiu: 54-239 Wrocław, ul. Marcina Lutra 2 (dawna ul. Wejherowska 28);


DOWÓZ PORANNY
L.p.
Godzina
Przystanek
Liczba dzieci
Odległość (km)
1
5:50
Garncarsko
1
0
2
6:00
Sobótka  Zach.
1
2
3
6:05
Sobótka
2
2
4
6:15
Rogów 
2
4
5
6:25
Mirosławice Lotnisko
1
6
6
6:30
Mirosławice
1
3
7
6:40
Olbrachtowice
1
5
8
6:55
Wierzbice
3 dzieci wysiada
7
9
7:15
Kąty Wrocławskie
4 dzieci wysiada
15
10
7:45
Wrocław ul. Kamienna
dowóz w poniedziałki
1 - Internat
28
11
7:55
Wrocław ul. M.Lutra
1
2
                                                                                                   RAZEM
74 km

Przewidywana liczba kilometrów 190 dni x 74km=14 060 km

ODWÓZ PO ZAJĘCIACH
dzieci młodsze – odwożone wcześniej
1. z Kątów Wrocławskich 	- 4 dzieci			0 km
2. z Wierzbic			- 3 dzieci			15 km
3. Olbrachtowice		- 1 dziecko			7 km
4. Mirosławice Lotnisko	- 1 dziecko			6 km
5. Rogów			- 2 dzieci			6 km
6. Sobótka			- 1 dziecko			4 km
7. Sobótka Zach.		- 1 dziecko			2 km
8. Garncarsko			- 1 dziecko			2 km
						RAZEM       42 km

Przewidywana liczba kilometrów 190 dni x 42km=7 980 km

dzieci starsze – szkoły branżowe – odwożone drugim kursem
1. Wrocław ul. M.Lutra	- 1 dziecko			0 km
2. Wrocław ul. Kamienna 	- 1 dziecko (w piątki)		2 km
3. Mirosławice		- 1			 	30 km
4. Sobótka			- 1 (w piątki)		            8 km
						RAZEM       40 km

Przewidywana liczba kilometrów 190 dni x 30km=5 700 km
Odwozy w piątki do Sobótki - przewidywana liczba kilometrów 36 dni x 8km=288 km
Łącznie dla zadania 3 – 14 060+7 980+5 700+288=28 028 km


Razem dla przedmiotu zamówienia.
Zadanie 1 – 15 060 km, tj. 60 km dziennie.
Zadanie 2 – 17 860 km, tj. 94 km dziennie.                 
Zadanie 3 – 28 028 km, tj. 147,5 km dziennie.
      
RAZEM:      60 948 km



























Załącznik Nr - 3 do umowy Nr ….. z dnia …….



WYKAZ  KILOMETRÓW
zrealizowanych podczas przewozów uczniów niepełnosprawnych na trasie:
..........................................................................................................................

miesiąc ……………………………

Lp
Data
Liczba
uczniów
Liczba kilometrów
Uwagi*
  1




  2




  3




  4




  5




  6




  7




  8




  9




10




11




12




13




14




15




x
x
RAZEM



*należy wpisywać uwagi  dotyczące nieobecności uczniów, objazdów, korków w ruchu ulicznym itp…

…………………………………..				            ……………………………………
       (miejscowość, data)					            (podpis i pieczątka Wykonawcy)

Nieodłącznym elementem niniejszego wykazu jest zaświadczenie ze szkół,
do których wożeni są uczniowie, wystawione przez dyrektorów lub osoby upoważnione.



































                                                                Załącznik Nr - 4 do umowy Nr ….. z dnia …….
………………….……………..
(pieczątka placówki)  ( miejscowość data )


Z A Ś W I A D C Z E N I E

     Dyrektor…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................potwierdza, że niżej wymienieni uczniowie  byli obecni na zajęciach dydaktycznych  w okresie od dnia ……………. do dnia ……………, w następującym wymiarze:

Lp


Imię i nazwisko ucznia

Typ szkoły
Liczba obecności

Uwagi

1






2






3







						           ………………………………….
(podpis dyrektora 
        lub osoby upoważnionej
………………………………
      (pieczątka wykonawcy)




