
Niebylec, 03.08.2016 

 

 

 

Umowa 

 

zawarta w dniu  03.08.2016 r. pomiędzy Gminnym Zespołem Ekonomiczno-Administracyjnym 

Szkół w Niebylcu 

38-114 Niebylec, 

Niebylec 182a 

 tel.(17) 277-30-62, NIP 819-14-19-546, REGON 690384983 

reprezentowanym przez: ·Małgorzatę Turoń  

zwanym w dalszej części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”  

 

a ............................................................................................................................................... 

NIP  ................................................................. 

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

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ” o następującej treści: 

 

 

§ 1 

 

1. Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia pu-

blicznego prowadzonego w trybie ogłoszenia o zamówieniu zgodnie z przepisami Kodeksu 

cywilnego i postanowieniami regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości sza-

cunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 EURO 

2. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług dowozu dzieci do Zespołu Szkół im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Wyżnem/k. Babicy oraz Zespołu Szkół Specjalnych  

w Rzeszowie ul. Ofiar Katynia 1 w roku 2016/2017 z wyłączeniem okresu ferii i dni wol-

nych od zajęć zgodnie z trasą wyznaczoną w ogłoszeniu o zamówieniu. 

3. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta wykonawcy przedłożona w postępowaniu 

zawierająca szczegółowy zakres rzeczowy. 

 

 

§ 2 

 

1. Umowa zostaje zawarta na czas określony od 1 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.  

z możliwością trzymiesięcznego wypowiedzenia na piśmie przez każdą ze stron.  

 

 

§ 3 

 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Zamawiający miesięcznie zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie odpowiadające iloczynowi stawki dziennej określonej w for-

mularzu oferty cenowej na trasie Gwoźnica Górna (Ośrodek Zdrowia) – Małówka (Zakład 

energetyczny) - Wyżne - Rzeszów (przez Niebylec) w wysokości ................... zł netto oraz ilo-

ści dni świadczenia usługi w danym miesiącu, powiększonej odpowiednio o kwotę podatku 

VAT 

 

2. Rozliczenie należności Wykonawcy dokonywane będzie na podstawie faktur wystawionych 

w okresach miesięcznych, przelewam na rachunek bankowy  



 

............................................................................. 

 

w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury.  

 

 

§4 

 

Dyrektor GZEAS w Niebylcu uprawniony jest do bieżącej kontroli świadczonych usług 

przewozowych 

 

§ 5 

 

 

1. W przypadku braku możliwości wykonania usługi przez Wykonawcę, jest on zobowiązany do 

zorganizowania zastępczego przewozu w standardzie nie gorszym niż ten, jaki zaproponowano 

w ofercie. 

2. W przypadku spóźnień lub nie przestrzegania szczegółowych wymogów organizacyjnych przez 

wykonawcę, jego wynagrodzenie zostanie pomniejszone o 50 % za przejechaną (ze spóźnie-

niem) trasę. Wykonawca pokryje również ewentualne straty poniesione przez Zamawiającego 

wynikające z w/w przyczyn.  

3. Za niezrealizowanie dowozu Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 200 % 

należności za nieprzejechaną trasę, oraz pokryje wynikające z tego straty poniesione przez Za-

mawiającego. 

4. Podstawę potrąceń należności stanowi pisemny wniosek osoby uprawnionej do bieżącej kontro-

li usług dowozowych określonej w § 4 niniejszej umowy 

 

§6 

 

W ramach ceny zaproponowanej w ofercie Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia  

w zakresie OC i NW przewożonych uczniów, zapewnienia bezpieczeństwa i opieki nad 

przewożonymi uczniami oraz zadbania o bezpieczne wsiadanie i wysiadanie z autobusu.  

 

 

§7 

 

Zamawiający może odstąpić od umowy z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w 

chwili zawierania umowy, jeżeli jej dalsze wykonywanie byłoby sprzeczne z interesem publicznym. 

 

§8 

 

Wszelkie zmiany uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej  

w postaci aneksu a wymienione w treści załączniki stanowią integralną część umowy.  

 

 

§ 9 

  

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 

 

 

 



§ 10 

 

Spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§11 

 

Umowa została sporządzona w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 

ze stron 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 


