Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 04 sierpnia 2015 r.
UMOWA NR GOPS.023……..2015
zawarta w dniu ………………….. 2015 r. w Długołęce pomiędzy:
Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce z siedzibą przy ul. Szkolnej 40a,
55-095 Mirków, NIP: 911-13-45-497 reprezentowanym przez: Teresę Klimek Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce,
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Długołęce: Lilii
Pilśniak zwanym w dalszej treści umowy „Zleceniodawcą”,
a
……………………………………………………………………,
z
siedzibą
……………………………………………………………., NIP: ………………………, zwanym w
dalszej treści umowy „Zleceniobiorcą” o następującej treści:
§1
Umowa jest następstwem dokonanego przez Zleceniobiorcę wyboru oferty z postępowania
prowadzonego w formie zapytania ofertowego z dnia ………………………… r. na świadczenie
usług transportowych związanych z przewozem osób niepełnosprawnych.
§ 2.
1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę usług transportowych związanych z
przewozem osób niepełnosprawnych tj. dowóz z miejsca zamieszkania do miejsca, w którym
odbywają się zajęcia oraz odwóz po zajęciach do miejsca zamieszkania oraz przewóz na wycieczki
integracyjno – edukacyjne, zgodnie z rozkładem jazdy uzgodnionym ze Zleceniobiorcą.
2. Przewóz dotyczy osób zamieszkujących pod różnymi adresami na terenie gminy Długołęka.
3. Zajęcia o których mowa w ust. 1 odbywają się w następujących miejscach: Długołęka, Ostrowina
(powiat oleśnicki), Oleśnica (powiat oleśnicki).
4. Transport będzie realizowany w terminach oraz godzinach wyznaczonych przez Zleceniobiorcę.
5. Zleceniobiorca samodzielnie ustali najkrótszą trasę przewozu, a Zleceniodawca ją zaakceptuje.
6. Realizując usługę Zleceniobiorca zobowiązany jest dołożyć należytej staranności, aby zapewnić
osobom przewożonym najlepszy dla nich komfort jazdy.
7. Usługi transportowe świadczone będą przez Zleceniobiorcę z należytą starannością przy użyciu
sprawnego technicznie i dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych środka transportu.
8. Środek transportu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, którym świadczona
będzie usługa musi być wyposażony m.in. w klimatyzację.
9. W okresach zimowych środek transportu przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych
musi być ogrzewany, na stopniach wejściowych do pojazdu nie może zalegać lód, stopnie nie mogą
być śliskie.
10. Zleceniobiorca oświadcza, że posiada aktualną licencję na wykonywanie zarobkowego transportu
drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z
2013 r. poz. 1414 ze zm.) przez cały okres obowiązywania umowy.
11. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność za zrekompensowanie szkód wynikających z wypadków
lub wszelkiego rodzaju zdarzeń wynikłych w czasie wykonywania usługi. Zleceniobiorca
zobowiązany jest do przedłożenia Zleceniodawcy kopii zawartej polisy OC w zakresie
prowadzonej działalności. Zleceniobiorca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia OC, w
zakresie prowadzonej działalności w przypadku jego wygaśnięcia w czasie trwania umowy i do
przedłożenia kopii nowej polisy.
12. Zleceniobiorca oświadcza, że środek transportu, którym świadczona będzie usługa posiada
ubezpieczenie OC, NNW, aktualne badanie techniczne dopuszczające pojazd do ruchu, które
zostanie okazane Zleceniodawcy na jego żądanie.
13. Zleceniobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wygodę i bezpieczeństwo osób przewożonych.
§ 3.
Umowę zawiera się na czas określony od dnia ……………..... do dnia ……………………

§ 4.
W uzasadnionych przypadkach (np. awaria techniczna pojazdu) i czasowej niemożności świadczenia
usług przewozowych, Zleceniobiorca, za zgodą Zleceniodawcy zobowiązuje się do niezwłocznego
zorganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom usług, o których mowa w § 2
niniejszej umowy, jak również ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu zrekompensowania szkód, o
których mowa w § 2 ust. 10
§ 5.
Zleceniobiorca zobowiązuje się:
1)
Wykonać przedmiot niniejszej umowy z należytą staranności, zgodnie z obowiązującymi
przepisami, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy.
2)
Do przedstawienia na każde żądanie upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy
dokumentów rejestracyjnych środka transportu oraz ubezpieczenia OC i NNW
3)
Do przedstawienia na każde żądanie upoważnionego przedstawiciela Zleceniodawcy
opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że
Zleceniobiorca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.
§ 6.
1. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność względem Zleceniodawcy za:
a) straty wynikłe w trakcie wykonywania usług transportowych, a powstałe z winy lub przez
zaniedbania Zleceniobiorcy;
b) bezpieczeństwo życia i zdrowia uczestników korzystających ze świadczonej przez
Zleceniobiorcę usługi transportowej;
c) za następstwa nieszczęśliwych wypadków, dotyczących przewożonych osób, jak i osób
trzecich poszkodowanych w wypadku;
2. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie kursu na skutek
działania sił wyższych jak: gołoledź, zaspy śnieżne, powódź itp. O powyższym Zleceniobiorca
zawiadamia telefonicznie Zleceniodawcę.
3. Zwolnienie Zleceniobiorcy od odpowiedzialności jest skuteczne jedynie w przypadku pisemnego
potwierdzenia przez obie strony zaistnienia „siły wyższej”.
§ 7.
1. Strony ustalają ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości ………. zł brutto (bus) i ……… zł
brutto (autokar) za każdy kilometr przejechany w ramach realizacji przedmiotu umowy, w
oparciu o najkrótszą trasę, zaakceptowaną przez Zleceniodawcę.
2. Zleceniobiorca nie może domagać się powiększenia wynagrodzenia ponad cenę jednostkową
brutto zaoferowaną w ofercie, w okresie obowiązywania umowy.
3. Podstawę do zapłaty wynagrodzenia stanowić będzie wystawiona przez Zleceniobiorcę
faktura wraz z pisemnym opisem przewozu, potwierdzonym przez przedstawiciela
Zleceniodawcy.
4. Opis przewozu, o którym mowa w ust. 3 winien zawierać liczbę kursów, miejscowość odwozu
i przywozu oraz dokładną liczbę przejechanych kilometrów.
5. Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury.
6. Koszty pustego przebiegu pojazdu do miejsca świadczenia usługi na terenie obszaru gminy
Długołęka (z bazy i z powrotem) przed rozpoczęciem i po zakończeniu przewozu, obciążają
Zleceniobiorcę.
§ 8.
Strony ustalają, że w trakcie przewozów osób niepełnosprawnych, nadzór nad nimi sprawują
osoby wyznaczone przez Zleceniodawcę.
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§ 9.
Ustalenie terminu i czasu realizacji przewozu, miejsca zbiorki oraz miejsc dowozu i odwozu
osób, odbywać się będzie w oparciu o pisemne zlecenie sporządzone przez Zleceniodawcę.
Zlecenie, o którym mowa w ust. 1, przekazane będzie faksem lub drogą elektroniczną
najpóźniej 5 dni przed planowanym przewozem.
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do pisemnej zmiany lub przeniesienia (w tym
odwołania) dowozu/odwozu, informując Zleceniobiorcę najpóźniej w dniu planowanego
przewozu. W takim przypadku Zleceniobiorca nie może sobie rościć prawa do
wynagrodzenia.
W trakcie przewozów objętych umową Zleceniobiorca zobowiązany jest pozostawić autobus
wraz z kierowcą, w miejscu przeznaczenia do dyspozycji Zleceniodawcy.

§ 10.
Osobą odpowiedzialną z ramienia Zleceniodawcy do kontaktów ze Zleceniobiorcą w okresie
obowiązywania niniejszej umowy jest …………………………………….. tel. …………………
Zleceniobiorca ustanawia do kontaktów ze Zleceniodawcą w okresie obowiązywania niniejszej
umowy ………………………………... tel. ……………………………
§ 11.
1. Strony ustalają, że odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania
postanowień umownych będzie dochodzenie w postaci kar umownych wg następujących
zasad:
a)
za opóźnienie w podstawieniu pojazdu 1% wartości wynagrodzenia ustalonego w § 7
ust. 1 od danego zlecenia
b)
za brak podstawienia środka transportu 30% wartości wynagrodzenia za wykonanie
niezrealizowanego zlecenia, na podstawie wyliczenia szacunkowego (iloraz długości
planowanej trasy oraz liczby kilometrów)
2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z przysługującego mu
wynagrodzenia.
§ 12.
W przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy, Zleceniodawca może odstąpić w
trybie natychmiastowym od umowy.
§ 13.
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie
pisemnie sporządzonego aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było
przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności:
a) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę przedstawionych w umowie, na
wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy w postaci pisemnej zgody.
b) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy
c) zmiany stawki podatku VAT
d) gdy zmiany treści umowy są korzystne dla Zamawiającego
§ 14.
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy
kodeksu cywilnego
2. W razie sporu wynikłego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozpatrzenia
będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.
§ 15.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym dla każdej ze stron.
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