Załącznik nr 5
do zapytania ofertowego nr 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ
z dnia 02.01.2019 r.

Umowa
o świadczenie usług transportowych
zawarta w dniu …………………………………….. w Wałbrzychu

FORUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ
z siedzibą w Wałbrzychu 58-304, przy ul. Ludowej 1c
NIP: 8862777392
REGON 891542030
reprezentowanym przez Arkadiusza Czochera – Prezesa Zarządu
zwane w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,
a
………………………………………………………………
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
zwana dalej „Wykonawcą”

§ 1.
Zamawiający oświadcza, że niniejsza umowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Niniejsza umowa zostaje zawarta w ramach realizacji
projektu: ,,Program zwiększenia usług asystenckich na terenie powiatów kłodzkiego i ząbkowickiego”
w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w
ramach Działania 9.2.
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§ 2.
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi w zakresie przewozu Uczestniczek i Uczestników na
miejsce szkoleń, na trasie z Ząbkowic Śląskich, przez Kłodzko, Dzikowiec w gminie Nowa Ruda do
Rzeczki w gminie Walim oraz z powrotem, po zakończonym szkoleniu – z Rzeczki do Ząbkowic
Śląskich, przez Dzikowiec i Kłodzko
2. Usługa będzie świadczona w następujących terminach:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

DATA WYJAZDU
25.01.2018
28.01.2018
1.02.2018
4.02.2018
8.02.2018
11.02.2018
22.02.2018
25.02.2018
1.03.2018
4.03.2018
15.03.2018
18.03.2018
22.03.2018
25.03.2018
5.04.2018
8.04.2018
25.04.2018
28.04.2018

DATA POWROTU
27.01.2018
30.01.2018
3.02.2018
6.02.2018
10.02.2018
13.02.2018
24.02.2018
27.02.2018
3.03.2018
6.03.2018
17.03.2018
20.03.2018
24.03.2018
27.03.2018
7.04.2018
10.04.2018
27.04.2018
30.04.2018

3. Miejscem rozpoczęcia trasy będzie parking przy dworcu PKP, przy ul. Kolejowej w Ząbkowicach
Śląskich. Pierwszy przystanek będzie miał miejsce w Kłodzku, na parkingu przy ul. Wyspiańskiego 2,
drugi w Dzikowcu, na placu szkolnym – Dzikowiec nr 95. Przystanek docelowy mieści się pod adresem
Rzeczka 31, 58-320 Walim. Droga powrotna przebiega analogicznie do pierwszej.
4. Trasa przejazdu rozpocznie się o godzinie 10.00 w Ząbkowicach Śląskich. Wyjazd z Kłodzka będzie
miał miejsce o godzinie 10.30, z Dzikowca o 11.00. Trasa zakończy się w Rzeczce o godzinie 11.30.
5. Trasa powrotna rozpocznie się w Rzeczce o godzinie 15.00.
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§3
1. Kierowca pojazdu ma obowiązek zatrzymać się na żądanie pasażerów, w miejscach przez nich
wskazanych, o ile będzie to możliwe, pod warunkiem, że nie zmieni to wyznaczonej trasy przejazdu.
2. Zamawiający zastrzega, że daty i godziny przejazdu mogą ulegać zmianom, gdy wynikać to będzie z
sytuacji losowych lub zmiany harmonogramu szkoleniowego.
3. Wymagania dotyczące środka transportu:
- ważne badania techniczne oraz ubezpieczenie wymagane przepisami prawa,
- klimatyzacja samochodowa,
- dostosowanie pojazdu do przewozu co najmniej szesnastu pasażerów,
4. Wykonawca w ramach usługi zapewnia środek transportu, kierowcę, ubezpieczenie (środka
transportu oraz kierowcy i osób przewożonych na czas transportu),
5. W przypadku awarii środka transportu Wykonawca zobowiązuje się do podstawienia innego
środka transportu przystosowanego do wykonania przedmiotu umowy niezwłocznie od momentu
wystąpienia awarii.
6. Wykonawca lub kierowca pojazdu wyznaczony przez Wykonawcę do wykonywania usługi musi
posiadać stosowną licencję lub zezwolenie na wykonywanie transportu drogowego.
7. Wykonawca przestrzega regulacji prawnych, o których mowa w:
a) Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
b) Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe,
c) Ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

§4
1. Strony ustalają, że cena za jednorazowy przejazd z Ząbkowic Śląskich do Rzeczki i z powrotem,
uwzględniając wszystkie miejsca przystankowe, o których mowa w §2 wynosi ………. Zł brutto
(słownie: ………………………….. zł) . W kwocie tej uwzględniony jest podatek VAT w wysokości
wskazanej w ofercie nr 2/RPO/9.2/01/2019/AOON/KZ tj. ……………….. złotych. Cena ta ma charakter
ryczałtowy i uwzględnia wszystkie elementy wykonania zamówienia tj. koszty podatkowe i
ubezpieczeniowe związane z zawarciem umowy zlecenia oraz koszty dojazdów do miejsc od których
rozpoczyna się trasa przejazdu. Kwota łączna stanowi kwotę ostateczną.
2. Wykonawca nie może domagać się zwiększenia stawki ponad cenę brutto zaoferowaną w ofercie
w okresie obowiązywania umowy o której mowa w §4 pkt.1.
3. Całkowita wartość umowy z Wykonawcą za przedmiot zamówienia nie może przekroczyć łącznej
kwoty: ……………………………zł (słownie: …………………………………………………………………. )brutto za
za wykonaną świadczenie usług.
4. Podstawą do zapłaty usługę w danym miesiącu kalendarzowym jest faktura VAT lub rachunek
wystawiony przez Wykonawcę.
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5. Termin płatności należności dla Wykonawcy to 30 dni, od dnia przedłożenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionego rachunku/faktury. Zamawiający zastrzega, iż termin płatności uzależniony
jest od posiadania przez Zamawiającego środków przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych
z realizacją projektu na etapie, w którym uczestniczył w nim Wykonawca i może ulegać opóźnieniom,
a Wykonawca nie będzie z tego tytułu obciążał Zamawiającego odsetkami .
W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania z tego tytułu za
niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca zostanie obciążony karą
umowną równą wysokości niekwalifikowalnych wydatków.
§5
1. W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu) i czasowej niemożności
świadczenia usług przewozowych Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zorganizowania
zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług o których mowa w § 1 niniejszej umowy, jak
również ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zrekompensowania szkód o których mowa w § 2
umowy a wyrządzonych przez zastępującego Wykonawcę.
2. W przypadku zaprzestania świadczenia usług z powodów niezależnych od Zamawiającego,
Wykonawca zapłaci karę w wysokości 100% wartości umowy na rzecz Zamawiającego, o czym
zostanie powiadomiony wezwaniem do zapłaty.
3. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku realizowania przez Wykonawcę umowy niezgodnie z harmonogramem przedstawionym
przez Zamawiającego.
4. Zamawiający przewiduje karę umowną w wysokości 100% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy –
w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę zlecenia w sposób zgodny z innymi
postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności.
§6
1. Umowa zawarta zostaje na czas realizacji usługi, z możliwością wypowiedzenia umowy w
przypadku rażących uchybień w jej realizacji, z zachowaniem 7 dniowego okresu wypowiedzenia.
2. Zamawiający ma prawo rozwiązać niniejszą umowę w trybie natychmiastowym bez zachowania
wypowiedzenia w przypadku, gdy:
a) w stosunku do Wykonawcy zostanie wydane prawomocne orzeczenie zakazujące przedsiębiorcy
wykonywania działalności gospodarczej,
b) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
c) wobec Wykonawcy zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne,
d) pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,
e) Wykonawcy odebrane zostaną uprawnienia potrzebne do wykonania umowy.
3. Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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4. Ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszej Umowy lub jej dotyczące będą rozstrzygane
przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.
5. Zmiany Umowy oraz wszelkie oświadczenia Stron wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
6. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy i
jeden dla Zamawiającego.
8. Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata.
9. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
świadczonych usług jest Aleksandra Koziatek
10. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym w zakresie świadczonych usług:
………………………………………………………

……………………………………………………..
Zamawiający
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Wykonawca
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