Załącznik nr 3
do zapytania ofertowego nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ
z dnia 18.04.2019 r.
Umowa
o świadczenie usług w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób
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.
1.Zamawiający oświadcza, że zakup usługi, która jest przedmiotem umowy, finansowany 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.
2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług w zakresie specjalistycznego transportu drogowego
osób z niepełnosprawnościami, w tym: osób leżących, osób poruszających się na wózkach
inwalidzkich.
§ 2.
1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje pojazdami przeznaczonymi do przewozu osób z niepełno
sprawnościami, a pojazdy te posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej oraz są
w prawidłowym stanie technicznym, co potwierdzają aktualne badania techniczne wykonane w
autoryzowanej stacji diagnostycznej.
2. Świadczenie usług
odbywać się będzie na podstawie cotygodniowego planowania
uwzględniającego terminy, godziny i miejsca przewozów z zastrzeżeniem, iż w sytuacjach pilnych
wymagających szybkiej interwencji usługa zostanie zrealizowana maksymalnie do 2 godzin od
telefonicznego i mailowego zgłoszenia.
3. Minimalna liczba kilometrów zaplanowanych do przejechania w ramach świadczonej usługi
wyniesie nie mniej niż 8000 km trasy przejazdu w okresie trwania umowy. Liczba ta może ulec
zmianie w zależności od rzeczywistego zapotrzebowania na usługę i od środków jakimi będzie
dysponował Zamawiający.
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4. Trasa przejazdu liczy się od miejsca podstawienia pojazdu do punktów docelowych wskazanych w
zleceniu.
5. Usługi mogą być świadczone od poniedziałku do niedzieli, w godzinach między 6.00 a 22.00 za
wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
6. Wykonawca w ramach usługi zobowiązany jest udzielić pomocy osobie przewożonej przy
wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu z zachowaniem szczególnych standardów bezpieczeństwa.
7. Osobą odpowiedzialną z ramienia Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w zakresie
świadczonych usług jest ……………………………………………..
8. Wykonawca ustanawia do kontaktów z Zamawiającym w zakresie świadczonych usług:
………………………………………………………
§3
1. Środek transportu, którym świadczona będzie usługa powinien spełniać wymogi w zakresie
transportu osób z niepełnosprawnością, posiadać komfortowe i bezpieczne elementy umożliwiające
przewóz osób z różnymi dysfunkcjami ruchowymi (np. rampa/podnośnik dla wózka inwalidzkiego),
posiadać ważne badania techniczne wykonane w autoryzowanej stacji diagnostycznej oraz
ubezpieczenie wymagane przepisami prawa, środek transportu musi być wyposażony w klimatyzację
samochodową.
2. Wykonawca w ramach usługi zapewnia środek transportu, kierowcę, ubezpieczenie (środka
transportu oraz kierowcy i osób przewożonych na czas transportu).
3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać stosowną licencję lub zezwolenie na wykonywanie
transportu drogowego lub licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką lub licencję na
zarobkowy przewóz osób w kraju.
4. 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.
5. W okresach zimowych pojazd przewożący osoby z niepełnosprawnościami musi być ogrzewany,
stopnie wejściowe do pojazdu nie mogą być śliskie i nie może na nich zalegać lód. Szczególną uwagę
należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia do i z pojazdu osób z niepełnosprawnościami w celu
zapewnienia bezpieczeństwa.
§4
1. Strony ustalają, że obowiązującą stawką zgodnie z wybraną ofertą Wykonawcy, będzie należność w
wysokości: ………………………zł brutto za każdy kilometr faktycznie przejechany w ramach realizacji
usługi transportu osób z niepełnosprawnościami. W kwocie tej uwzględniony jest podatek VAT w
wysokości wskazanej w ofercie nr 4/RPO/9.2/04/2019/AOON/KZ tj. ……………….. złotych. Cena ta ma
charakter ryczałtowy i uwzględnia wszystkie elementy wykonania zamówienia tj. koszty podatkowe i
ubezpieczeniowe związane z zawarciem umowy zlecenie, koszty dojazdów w miejscach wykonywania
zlecenia, pomoc przy wsiadaniu oraz wysiadaniu osobie z niepełnosprawnością. Kwota łączna stanowi
kwotę ostateczną.
PROGRAM ZWIĘKSZENIA DOSTĘPNOŚCI USŁUG ASYSTENCKICH NA TERENIE
POWIATÓW KŁODZKIEGO I ZĄBKOWICKIEGO
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego,
RPO WD na lata 2014-2020,Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne,
Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

Forum Aktywności Lokalnej
Ul. Ludowa 1c
58-304 Wałbrzych
Tel: 74 848 01 00
e-mail: forumwalbrzyskie@hb.pl

2. W przypadku zaistnienia możliwości połączenia kursów, tj. przewiezienia do różnych miejsc w
ramach jednego kursu więcej niż 1 osoby z niepełnosprawnością, Zamawiający zastrzega, że do
rozliczenia takiego kursu brana będzie tylko odległość do najdalej położonego miejsca.
3. Wykonawca nie może domagać się zwiększenia stawki ponad cenę jednostkową brutto
zaoferowaną w ofercie w okresie obowiązywania umowy o której mowa w §4 pkt.1.
4. Całkowita wartość umowy z Wykonawcą za przedmiot zamówienia nie może przekroczyć łącznej
kwoty: ……………………………zł (słownie: …………………………………………………………………. )brutto za
świadczenie usług w zakresie specjalistycznego transportu drogowego dla osób z
niepełnosprawnościami.
5. Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę w danym miesiącu przez Wykonawcę jest rachunek lub
faktura VAT wystawiona na podstawie wykazu dokumentującego wykonanie usługi transportowej.
Należność dla Wykonawcy wyliczana będzie za każdy miesiąc kalendarzowy jako iloczyn stawki za 1
km zgodnie z § 2 ust. 3 oraz liczby faktycznie przejechanych kilometrów w danym miesiącu.
Wykonawca jest zobowiązany przedstawić co miesiąc zestawienie przejechanych kilometrów w
ramach umowy.
6. Należność za wykonanie zamówienia przekazywana będzie na konto Wykonawcy o numerze:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
7. Termin płatności należności dla Wykonawcy wynosi 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 .
8. W przypadku nieprawidłowej realizacji zamówienia przez Wykonawcę i uznania za
niekwalifikowalne wydatki przez Instytucję Zarządzającą, Wykonawca z tego tytułu 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 ewentualnych szkód
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.
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§6
1. Umowa zawarta zostaje na okres od 01.06.2019 r. do 31.05.2020 r., z możliwością wypowiedzenia
umowy w przypadku rażących uchybień w jej realizacji z zachowaniem 7 dniowego okresu
wypowiedzenia.
2. Czas trwania umowy może zostać skrócony w razie wcześniejszego wyczerpania środków
przeznaczonych na pokrycie wydatków związanych z wykonaniem usługi.
3. 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) zaprzestania przez Wykonawcę realizacji usług przez okres 2 kolejnych dni,
e) pomimo wezwania Wykonawca będzie realizował usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy,
f) Wykonawcy odebrane zostaną uprawnienia potrzebne do wykonania umowy.
3. Do spraw nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
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. Strony umowy zgodnie oświadczają, że zobowiązują się do pisemnego powiadamiania drugiej
strony o każdorazowej zmianie adresu wskazanego w umowie pod rygorem uznania za doręczoną
korespondencji skierowanej na adres wskazany w umowie z datą upływu terminu do odbioru
awizowanej przesyłki.
9. Przesyłki uznaje się za doręczone również w dacie odmowy ich odbioru przez adresata.

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