
Zał. nr 2 

projekt 
UMOWA 

 
Zawarta w dniu ………………………… roku w Nozdrzcu pomiędzy Gminnym Zespołem 

Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół w Nozdrzcu mającym swą siedzibę: 36-245 Nozdrzec 224  

zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez: Panią Urszulę Pruszyńską-Czaja – Kierownik 

GZEAS w Nozdrzcu 
 

a  

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

zwanym w dalszym tekście „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

§ 1.  
1.W oparciu o wyniki rozstrzygniętego w dniu ………………….………………………. zapytania 

ofertowego Nr GZEAS.262.3.2020 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę 

dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nozdrzec wraz z zapewnieniem 

opieki do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Rzeszowie, filia w Hermanowej. 

 

§ 2. 
1. Wykonawca oświadcza, iż spełnia wymogi w zakresie wykonywania krajowego transportu 

drogowego osób zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U.  

z 2019 poz. 58, z późn. zm.) o transporcie drogowym. 
2. Wykonawca zapewnia, że pojazdy, którymi posłuży się do wykonywania usługi są i będą przez cały 

okres obowiązywania Umowy: 
- ubezpieczone – OC, NW, na żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać polisy 

ubezpieczeniowe, 
- sprawne technicznie i będą posiadać aktualne badania dopuszczenia do ruchu. 
3. Wykonawca zapewni dzieciom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę,  

w szczególności miejsca siedzące. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do przyjęcia na siebie, z chwilą wejścia uczniów do pojazdu, pełnej 

odpowiedzialności za ich bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
5. W przypadku awarii pojazdu przewożącego uczniów Wykonawca zobowiązuje się zapewnić inny, 

sprawny technicznie pojazd, aby dowozy przebiegały bez zakłóceń. 
6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania usługi wynikającej z niniejszej umowy innej osobie bez 

pisemnej zgody Zamawiającego. 
 

§ 3. 

1. Za usługę transportową strony ustalają wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto: 

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie na podstawie faktur Vat wystawianych przez 

Przewoźnika na:  

Nabywca: Gmina Nozdrzec, 36-245 Nozdrzec 224, NIP 686-155-55-99, 

Odbiorca: Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Nozdrzcu, 36-245 Nozdrzec 224 

3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do 14 dni od dnia 

doręczenia Zleceniodawcy faktury za dany miesiąc. 

4. W przypadku zamknięcia Ośrodka z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, ani niezależnych od 

Wykonawcy wynagrodzenie Wykonawcy wypłacone będzie w oparciu o faktycznie zrealizowane dni 

dowozu i odwozu, liczone wg wzoru: stawka miesięczna/liczba wszystkich dni  

w miesiącu*liczba dni dowozu dzieci do Ośrodka. 



§ 4. 

Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za: 
- opóźnienia w wykonaniu usługi, 
- szkody powstałe w związku z wykonaniem usługi, wynikającej z niedbalstwa lub lekkomyślności. 

 
 

§ 5. 

Wykonawca jest zwolniony od obowiązku świadczenia usługi, jeżeli zajdą okoliczności 

uniemożliwiające przewóz, których nie mógł on uniknąć ani zapobiec ich skutkom (np. gołoledzi, zasp 

śnieżnych itp. warunków uniemożliwiających przewóz). 
 

§ 6. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez dodatkowego wezwania do jej 

należytego wykonania: 
➢ w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie 

od umowy, w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości  

o powyższych okolicznościach, 

➢ gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

➢ gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

➢ jeżeli Wykonawca nie rozpoczął czynności dowozu bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 

ich; 

➢ jeżeli Wykonawca wykonuje usługę niezgodnie z umową (m.in. nie wykonuje kursu lub nie 

przestrzega ustalonych godzin przewozu i dowozu uczniów). 

➢ w wypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że pojazd podstawiony do przewozu uczniów, bądź 

też kierowca upoważniony do jego obsługi, powoduje zagrożenie dla zdrowia  przewożonych 

uczniów oraz osób trzecich. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 

➢ Zamawiający nie wywiązał się z zapłaty faktury w terminie 14 dni od upływu terminu zapłaty, 

➢ Zamawiający zawiadamia Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 

okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umowy wobec Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości  

o okolicznościach będących podstawą odstąpienia. 

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności  

i powinno zawierać uzasadnienie. 

 
§ 7. 

Umowa zostaje sporządzona na okres od 02 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku  

z jednomiesięczną bezpłatną przerwą wakacyjną. 

 

§ 8. 
Ewentualne spory wynikłe na tle wykonania przedmiotu umowy strony rozstrzygać będą polubownie. 

W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
 

§ 9. 
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod 

rygorem nieważności. 
2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenia 

do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich 

uwzględnieniu należy zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: nie 

dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie okoliczności, 

których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
 



§ 10. 

W sprawach nieuregulowanych w treści umowy zastosowane mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego, 

i Ustawy „Prawo przewozowe” wraz z przepisami wykonawczymi. 

 

 

§ 11. 

Umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

PODPIS WYKONAWCY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO 

 

 

_____________________ ________________________ 

_____________________ ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


