UMOWA Nr EKS.4464. .2021

na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół/placówek oświatowych
zawarta w dniu

w Pabianicach, pomiędzy

Gminą Miejską Pabianice – Miastem Pabianice, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta
Pabianic Grzegorza Mackiewicza, zwaną dalej „Zleceniodawcą”,
a ………………………………………………………………………………………zwanym dalej
„Zleceniobiorcą”.
§ 1.
Przedmiotem umowy jest dowóz dzieci niepełnosprawnych wraz z opiekunami do szkół
w Łodzi oraz innych szkół poza Pabianicami wybranymi przez rodziców dzieci.
§ 2.
Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością.

§ 3.
W ramach umowy Zleceniobiorca zobowiązany jest do przewozu dzieci z miejsca ich zamieszkania
do szkół wymienionych z załączonym do umowy wykazie.

§ 4.
1. Koszty dowozu płatne są z budżetu Miasta: dział 801, rozdział 80113, § 4300 5050051.
2. Refundacja kosztów dowozu nie przysługuje za dni nieobecności ucznia w szkole/placówce
oświatowej.

§ 5.
1. Refundacja kosztów dowozu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia złożenia faktury, przelewem na
rachunek bankowy wskazany przez Zleceniobiorcę.
2. Zleceniobiorca zobowiązany jest umieszczać na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzień
zlecenia przelewu w wykazie podmiotów o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o podatku od
towarów i usług (Dz. U. 2020 poz. 106 ze zm.). Zleceniodawca będzie realizował płatności
wyłącznie na rachunki bankowe zawarte w rejestrze, o którym mowa w zdaniu poprzednim.

3. Zleceniobiorca zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym
wyłącza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do dostarczenia faktury nie później niż do10-go dnia miesiąca
następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie.

§ 6.
Umowa niniejsza obowiązuje w okresie od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022 r. w dni robocze
w czasie trwania zajęć szkolnych z tym, że każdej ze stron przysługuje prawo do jej rozwiązania
za uprzednim miesięcznym wypowiedzeniem.

§ 7.
Wszelkie zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem
nieważności.

§ 8.
W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9.
Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
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