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Załącznik Nr 1 do SIWZ 

UMOWA Nr _______________ (Wzór) 

zawarta w dniu ......................... r.pomiędzy: 

Środowiskowym Domem Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie, Marcinkowo 67. 11-030 Purda, 

REGON nr 369566738, zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, NIP 739- 391-11-03, zwaną 

dalej „Zamawiającym, reprezentowanym przez: 

Joannę Obidzińską - Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie 

a 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą"' łącznie 

zwanych dalej „Stronami"', 

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(tj. DZ. U. z 2018 r„ poz. 1986 ze zm.: dalej ustawa Pzp) zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia oraz załączników do 

niej, 

zwana dalej „Umową"’, 

o następującej treści: 

§1. 

1. Przedmiotem zamówienia są usługi transportowe polegające na przywiezieniu osób niepełnosprawnych z 

niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi schorzeniami z ich miejsca zamieszkania w godzinach rannych 

(7:00 - 10:00) do Środowiskowego Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w Prejłowie mieszczącego się pod 

adresem: Marcinkowo 67, 11-030 Purda, a także do Filii w Prejłowie mieszczącej się pod adresem, Prejłowo 13, 

11-030 Purda (zwane dalej SDŚ) oraz odwiezienie w godzinach popołudniowych z ww. placówek do miejsca 

zamieszkania (13:00 - 16:00). 

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o ŚDS, należy przez to rozumieć Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie 

z filią w Prejłowie w odniesieniu do każdej z jego lokalizacji tj.: Marcinkowo 67, 11-030 Purda oraz Prejłowo 13, 

11-030 Purda. 

3. Ilekroć w Umowie jest mowa o uczestnikach zajęć należy przez to rozumieć osoby niepełnosprawne intelektualnie, 

których dotyczą usługi transportowe na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Marcinkowie z filią w 

Prejłowie do obu siedzib Zamawiającego. 

4. Ilekroć w Umowie jest mowa o transporcie uczestników zajęć do Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Marcinkowie z filią w Prejłowie. należy przez to rozumieć dowóz i odwóz do jednej z dwóch wskazanych w 

Załączniku nr 1 do Umowy, lokalizacji, tzn. albo do siedziby w Marcinkowie, albo do siedziby w Prejłowie. 

5. Pierwsza grupa osób niepełnosprawnych ma być dowieziona do każdej z placówek Zamawiającego, od 

poniedziałku do piątku do godziny 7:00. Kolejne grupy uczestników zajęć będą dowożone do miejsc o których 

mowa w § 1 ust. 1 Umowy do godziny 10:00. 

6. Odwiezienie osób niepełnosprawnych z ŚDS będzie realizowane od poniedziałku do piątku w godzinach od 13:00 

do 16:00. 
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7. Strony najpóźniej w 3 dni od Zawarcia Umowy, ustalą Harmonogram Wyjazdów - Załącznik nr 2 do Umowy, z 

oznaczeniem tras i miejscowości, z których uczestnicy zajęć będą dowożeni do ŚDS w pierwszej kolejności (do 

godziny 7:00). Zapis zdania pierwszego odnosi się także do odwiezienia z ŚDS uczestników zajęć. 

8. Usługi transportowe będą realizowane na piętnastu wskazanych przez Zamawiającego trasach. W ramach 

przedmiotu zamówienia, przewożonych będzie ok 100 osób niepełnosprawnych. Łączna długość tras wynosi ok. 

1100 km. 

9. Szczegółowy wykaz tras oraz ilości przewożonych niepełnosprawnych na danej trasie, godziny przywiezienia i 

odwiezienia zawiera Załącznik nr 1 do wzoru Umowy. 

10. Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Pzp zamawiający przewiduje skorzystanie z prawa opcji, dotyczącego ilości 

przewożonych uczestników zajęć i ilości dodatkowych wyjazdów. 

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, w razie konieczności, Wykonawca dostarczy 

dodatkowy pojazd umożliwiający przewóz uczestników zajęć. 

12. Dodatkowy pojazd o którym mowa w ust. 11 tego paragrafu, ma spełniać wymogi określone przez Zamawiającego 

w SIWZ na potrzeby niniejszego zamówienia. 

13. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o potrzebie dostarczenia dodatkowego pojazdu i/lub o dodatkowym 

wyjeździe z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. 

14. Rozliczenia usług stanowiących przedmiot Umowy, w tym dodatkowych wyjazdów oraz dostarczenia dodatkowego 

pojazdu, będą dokonywane na podstawie Karty Wyjazdów, która stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

15. Wykonawca będzie wypełniać Kartę Wyjazdu każdego dnia, dla każdego wyjazdu i dołączy do faktury. 

16. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji Karty Wyjazdów ze stanem licznika danego pojazdu. 

17. Przy wykonywaniu usługi transportowej Wykonawca zapewni uczestnikom zajęć opiekę zgodną z obowiązującymi 

przepisami prawa. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do przewozu uczestników zajęć (dowóz i odwiezienie) ujętych w Załączniku nr 1 do 

Umowy pojazdami przedstawionymi w wykazie stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 

19. Ewentualna zmiana liczby uczestników zajęć nie wymaga aneksu do Umowy. 

20. Wykonawca wykona przedmiot Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawą z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz ustawą z 06 

września 200l r. - o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1907 ze zm.). 

§2. 

1. Wykonawca zapewnia właściwą jakość usługi (należyty stan techniczny pojazdów, ogrzewanie w pojazdach, 

klimatyzacja, czystość pojazdów, dyspozycyjność) oraz gwarantuje wszystkim przewożonym uczestnikom zajęć 

miejsca siedzące w trakcie wszystkich wyjazdów objętych przedmiotem zamówienia. 

2. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wątpliwości co do stanu technicznego pojazdów, może wezwać Policję, 

celem stwierdzenia czy środek transportu przeznaczony do wyjazdu spełnia przewidziany przepisami prawa oraz 

zapisami ust. 1 tego paragrafu, wymogi bezpieczeństwa. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zdrowie i życie uczestników zajęć podczas przewozów na zasadach 

określonych przez przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 459 ze 

zm.). 

4. Wykonawca przez cały okres trwania umowy pokrywa wszelkie koszty ubezpieczenia pojazdów i przewożonych 

osób od ewentualnych następstw nieszczęśliwych wypadków mogących nastąpić w trakcie realizacji Umowy. 

5. W przypadku awarii pojazdu z jakichkolwiek przyczyn (np. braku możliwości wyjazdu pojazdu w trasę, 

uczestnictwa pojazdu w wypadku lub kolizji drogowej ), w celu realizacji Umowy, na Wykonawcy ciąży obowiązek 

zapewnienia na swój koszt zastępczego środka transportu spełniającego wymagania Zamawiającego określone w 

SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o awarii, o której mowa w ust. 5 

oraz dostarczenia zastępczego środka transportu w czasie do 60 minut od momentu zgłoszenia awarii. 

7. W przypadku zmiany trasy lub opóźnień w dojeździe lub awarii o której mowa w ust. 6 wykonawca zobowiązany 
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jest do telefonicznego, niezwłocznego poinformowania zamawiającego oraz wszystkich uczestników znajdujących 

się na trasie odbioru o opóźnieniu i czasie oczekiwania.  

8. W przypadku braku możliwości zrealizowania przewozu Wykonawca pokryje dodatkowe koszty przewozu wynikłe 

z wykonania usługi przez podmiot zastępczy wybrany przez Zamawiającego. 

9. Wyposażenie pojazdu musi być zgodne z obowiązującymi przepisami z zakresu bhp i p.poż i posiadać pasy 

bezpieczeństwa dla pasażerów. 

10. Wykonawca zobowiązuje się świadczyć usługi będące przedmiotem Umowy tylko pojazdami wykazanymi w 

Załączniku nr 7 do SIWZ. Każda zmiana pojazdu do świadczenia usługi musi być zaakceptowana przez 

Zamawiającego. 

11. Zamawiający przed podpisaniem Umowy zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do okazania pojazdów 

wskazanych w ofercie, którymi będą przewożeni uczestnicy zajęć, pod rygorem jej niezawarcia. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin przywozu i odwiezienia uczestników zajęć, o których mowa w 

Załączniku nr 1 do Umowy. 

13. Zmiana Harmonogramu Wyjazdów, o których mowa w Załączniku nr 1 do Umowy, nie stanowi podstawy do zmian 

jej zapisów w formie Aneksu. 

§3. 

Umowę zawiera się na czas określony od dnia 01 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia  2020 r. 

§4. 

1. Wykonawca osobiście/ z udziałem podwykonawców wykona kluczowe części zamówienia.1 

2. Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom części usług, które zostały wymienione w ofercie Wykonawcy. 

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za usługi, które wykonuje przy pomocy 

podwykonawców. 

§5. 

1. Za wykonanie usług będących przedmiotem niniejszej Umowy określonych w § 1 Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie ustalone zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości brutto ……………….(słownie: …………..), w 

tym podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym stawka za kilometr wynosi brutto: 

…………..zł (słownie:…………………./100); 

2. Faktyczne wynagrodzenie Wykonawcy, będzie uzależnione od liczby dni w danym miesiącu, w których będą 

wykonywane usługi będące przedmiotem Umowy oraz liczby kilometrów. 

3. Wynagrodzenie nie ulega zmianie w przypadku wydłużenia dziennej trasy dowozu/odwozu uczestników zajęć nie 

więcej niż o 10% wyjściowej długości szacowanej długości trasy przewozu i odwozu. 

4. W przypadku wydłużenia szacowanej długości trasy przewozu i odwozu o wartość wyższą niż wskazana w ust. 3, 

Wykonawca ma prawo żądać zwiększenia wynagrodzenia proporcjonalnie do wartości, o którą wzrosła wielkość 

wykonywanej usługi ponad te 10 % o których mowa w ust. 3.  

5. W przypadku skrócenia lub nie wykonania kursu na trasie/ trasach określonych w Załączniku nr 1 do umowy, 

Zamawiający ma prawo żądać zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy proporcjonalnie do wartości, o którą 

zmniejszyła się wielkość wykonywanej usługi. 

6. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zwiększeniu i 

będzie rozliczane na podstawie ilości kilometrów. 

7. W ramach prawa opcji Zamawiający może dodatkowo zlecić przewóz/odwóz uczestników również w soboty, 

niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy. 

8. Warunkiem wypłaty wynagrodzenia będzie załączenie do faktury Karty Wyjazdów (Załącznik nr 3 do umowy) 

potwierdzonej przez obie Strony bez zastrzeżeń. Potwierdzenie wystawia Kierownik ŚDS lub osoba przez niego 

                                                           
1 Zostanie uzupełnione zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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upoważniona. 

9. Wynagrodzenie określone w ust. 2 będzie płatne z dołu, za każdy miesiąc świadczenia usług będących przedmiotem 

Umowy, po zakończeniu danego miesiąca. 

10. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze/rachunku, w terminie … . 

dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 

11. Faktura powinna być wystawiona w następującej sposób: Nabywca: Środowiskowego Domu Samopomocy w 

Marcinkowic z filią w Prejłowie, Marcinkowo 67, 11-030 Purda, 739-391-11-03. 

12. Za dzień dokonania płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

13. W razie opóźnień w terminach zapłaty wynagrodzeń - Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek 

ustawowych. 

14. Wynagrodzenie ryczałtowe za 1 km, o którym mowa w ust 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją usług 

objętych Umową, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją 

przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 

§6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia i posiadania umowy ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej 

za szkody. Zawarcia polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich i 

mienia, powstałych w związku z wykonywaniem przedmiotu niniejszej Umowy, w tym także ruchem pojazdów 

mechanicznych w okresie realizacji przedmiotu Umowy. Obowiązek Wykonawcy posiadania polisy, o której 

mowa w zdaniu poprzedzającym dotyczy całego okresu wykonywania przedmiotu niniejszej Umowy 

2. Koszty ubezpieczenia ponosi Wykonawca. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na każde żądanie Zamawiającego polisy ubezpieczeniowej oraz 

dowodów opłacania składek. 

4. W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez wezwania 

przedłuży ubezpieczenie, a kopię polisy dostarczy niezwłocznie Zamawiającemu. 

§7. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary: 

1) w wysokości 500,00 zł za każdorazowy brak wyjazdu pojazdu w trasę, 

2) w wysokości 200,00 zł za każdorazowe naruszenie zapisów § 2 ust. 1, 

3) w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia powyżej czasu określonego w § 2 ust. 6 

Umowy, 

4) w wysokości 500,00 zł za każde naruszenie zapisów § 6 Umowy 

5) w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego – 

20% łącznej kwoty brutto określonej w § 5 ust. 1 Umowy. 

2. Wykonawca może naliczyć Zamawiającemu kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 1. 

3. Kary opisane w §7 pkt 2nie mogą być naliczane w przypadku cofnięcia dotacji na działalność bieżącą ośrodków. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych 

szkód przekracza wysokość kar umownych. 

5. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji niniejszej 

umowy. 

6. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z Umowy powstanie szkoda 

przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z innych powodów niż te, dla których 

zastrzeżono kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach przewidzianych w kodeksie cywilnym. 
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7. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia przysługującego 

Wykonawcy za dany miesiąc, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

 

§ 8. 
1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5 % wartości brutto Umowy tj.  

w wysokości ………… złotych (słownie złotych: ………………………………………………………). 

2. Całość zabezpieczenia została wniesiona przez Wykonawcę przed podpisaniem Umowy w formie 

……………………………………..   Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z 

tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. W trakcie realizacji 

Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w trybie 

określonym w art. 149 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy nie stanowi zmiany treści Umowy. 

3. Zamawiający zwróci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez 

Zamawiającego za należycie wykonane. 

4. W przypadku powstania po stronie Zamawiającego roszczeń w stosunku do Wykonawcy z tytułu nienależytego 

wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania się Wykonawcy od zadośćuczynienia tym roszczeniom, kwota 

zabezpieczenia należytego wykonania Umowy wraz z powstałymi odsetkami zostanie, w części koniecznej, 

przeznaczona zgodnie z Umową do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub udzielonej gwarancji jakości. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości lub rękojmi za 

wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy do wysokości kwoty zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy. 

 
        § 9. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w Dni Robocze za 

pomocą: 

1) e-maila: ........................  ..  

2) poczty na adres podany przez Wykonawcę: ............................................... , 

lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w dni robocze za 

pomocą: 

1) e-maila:sds.marcinkowo@purda.pl, 

2) poczty na adres podany przez Zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Marcinkowie z filią w 

Prejłowie, Marcinkowo 67, 11-030 Purda. 

lub przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca siedziby, adresu 

poczty elektronicznej. Jeżeli Strona nie powiadomiła o zmianie miejsca siedziby, adresu poczty elektronicznej, 

zawiadomienia wysłane na ostatni znany adres siedziby, adres poczty elektronicznej, Strony uznają za 

doręczone. 

4. Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia Roboczego następującego po dniu doręczenia pisma. 

 
§ 10. 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w 

przypadku: 

1) Stwierdzenia minimum trzech przypadków nieterminowego lub niezgodnego z umową świadczenia usług 

będących przedmiotem niniejszej Umowy. W takim przypadku odstąpienie od Umowy nastąpi w ciągu 10 dni 

od dnia zaistnienia trzeciego przypadku nieterminowego lub niezgodnego z umową świadczenia usługi. 

Okoliczność wystąpienia nieterminowego lub niezgodnego z Umową świadczenia usługi winna być 

mailto:sds.marcinkowo@purda.pl
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stwierdzona pisemnie przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2) Nie dostarczenia ważnej polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 6 ust. 1. 

3) Wykonawca pomimo uprzednich pisemnych, co najmniej dwukrotnych, zastrzeżeń ze strony Zamawiającego, 

nie wykonuje usług zgodnie z postanowieniami Umowy lub dwukrotnie będzie nałożona na niego 

którakolwiek z kar o której mowa w § 7 Umowy, 

4) Zamawiający odstąpi od umowy gdy Wykonawca utraci uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający opóźnia się co najmniej o 60 dni z 

zapłatą wynagrodzenia, o którym mowa § 5 ust. 2 Umowy. 

4. Odstąpienie od Umowy pod rygorem nieważności powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie 

takiego oświadczenia. 

§11. 

1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano 

wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

2. Zamawiający, przewiduje zmianę postanowień niniejszej Umowy w przypadku: 

1) zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, noszącego znamiona 

siły wyższej (długotrwałe zjawiska atmosferyczne tj. śnieżyce, zamiecie, opady, powodzie itp.), 

2) zmiany stawki podatku od towarów i usług - uprawniające Strony do zmiany wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową wiążąca jest oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy Pzp, Kodeksu Cywilnego oraz 

aktów wykonawczych do tych ustaw. 

4. Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i 

jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                    WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 1 do 

Umowy nr ŚDS.ZP.271.1.2019 z dnia….. 
 

WYKAZ TRAS 

Numer 

trasy 
Określenie trasy/nazwy miejscowości 

Liczba 
przewożonych 
uczestników 

zajęć 

Szacowana 

długość trasy 

przewozu i 

odwozu 

Godziny poranne 

przywozu do ŚDS 

Godziny 

popołudniowe 

odwozu z ŚDS 

1 Marcinkowo – Krzywonoga – Pasym – 
Marcinkowo 

7 70 km 

  

2 Marcinkowo – Grom – Dźwiersztyny – 

Dybowo – Marcinkowo 
7 95 km 

  

3 Marcinkowo – Barczewo – Klucznik – 
Patryki – Marcinkowo 

6 110 km 
  

4 Marcinkowo – Purda – Wyrandy – 
Marcinkowo 

7 17 km 
  

5 Marcinkowo – Szczęsne – Klewki – 
Trękusek – Marcinkowo 

7 50 km 
  

6 - Marcinkowo – Giławy – Gąsiorowo – 
Elganowo – Rusek – Marcinkowo 

6 110 km 
  

7 Marcinkowo – Nowa Wieś – Marcinkowo 6 20 km 

  

8 

Marcinkowo – Bruchwałd – Zgniłocha – 
Nowa Kaletka – Bałdy – Butryny – 
Marcinkowo 

3 110 km 

  

9 Marcinkowo - Klewki – Trękusek - 
Marcinkowo 

7 30 km 

  

10 Prejłowo – Linowo - Trękus – Szczęsne – 
Klebark Mały – Skajboty – Mokiny –
Patryki - Prejłowo 

7 106 km 

  

11 Prejłowo- Purda - Prejłowo 7 28 km 

  

12 Prejłowo – Barczewo – Prejłowo 
7 64 km 

  

13 
Prejłowo - Trękusek – Klewki – 
Klebark Wielki – Patryki – Prejłowo 

7 50 km 
  

14 Prejłowo - Trękusek – Klewki – 
Klebark Wielki – Patryki – Prejłowo 

7 70 km 

  

15 
Prejłowo – Wipsowo – Radosty – 
Ruszajny – Łęgajny – Barczewo – 
Prejłowo 

7 170 

  

Razem 98 1100 km 
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Załącznik nr 2 do 

Umowy nr ŚDS.ZP.271.1.2019 z dnia ……. 

PRZYKŁADWY HARMONOGRAM 

WYJAZDÓW 

(uwaga może on być dowolnie modyfikowany przez zamawiającego dla potrzeb funkcjonowania 

ośrodków, trasy są przykładowo przypisane do pojazdów, zamawiający może uwzględnić sugestie 

wykonawcy. 

PREJŁOWO  

SAMOCHÓD NR I 

TRASA 10 

Prejłowo – Linowo - Trękus – Szczęsne – Klebark Mały – Skajboty – Mokiny –Patryki - Prejłowo  

TRASA 11  

Prejłowo- Purda - Prejłowo  

TRASA 12 

Prejłowo – Prejłowo Wały – Groszkowo – Nerwik – Odryty – Jedzbark - Prejłowo  

TRASA 13 

Prejłowo – Barczewo – Prejłowo  

SAMOCHÓD NR II 

TRASA 14 

Prejłowo – Trękusek – Klewki – Klebark Wielki – Patryki – Prejłowo  

TRASA 15 

Prejłowo – Wipsowo – Radosty – Ruszajny – Łęgajny – Barczewo – Prejłowo  
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MARCINKOWO 

SOMOCHÓD NR I 

TRASA 2 

Marcinkowo – Krzywonoga – Pasym – Marcinkowo  

TRASA 3 

Marcinkowo – Grom – Dźwiersztyny – Dybowo – Marcinkowo  

TRASA 5 

Marcinkowo – Barczewo – Klucznik – Patryki – Marcinkowo  

TRASA 6 

Marcinkowo – Purda – Wyrandy – Marcinkowo  

SAMOCHÓD II 

TRASA 1 

Marcinkowo – Szczęsne – Klewki – Trękusek – Marcinkowo  

TRASA 9 

Marcinkowo – Klewki – Trękusek – Marcinkowo  

TRASA 4 - Marcinkowo – Giławy – Gąsiorowo – Elganowo – Rusek – Marcinkowo  

TRASA 7 

Marcinkowo – Nowa Wieś – Marcinkowo  

TRASA 8 

Marcinkowo – Bruchwałd – Zgniłocha – Nowa Kaletka – Bałdy – Butryny – Marcinkowo  
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Załącznik nr 3 do 

Umowy nr ŚDS.ZP.271.1.2019 
z dnia ……. 

 

Upoważnieni przedstawiciele Stron złożonymi pod niniejszym Protokołem podpisami 

zgodnie oświadczają, że: 
1. Wykonana usługa jest zgodna z Umową. 
2. Wraz z usługą przekazane zostały następujące dokumenty: 

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

…………………… 

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

…………………… 

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

…………………… 
Uwagi: 
………………………………………………………………………………………………………
………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………… 

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

…………… 

KARTA WYJAZDÓW 

Lp. Numer trasy Data 

wyjazdu 

Szacowana 
długość trasy 

Stan licznika w km 
- początek trasy 

Stan licznika w km 

- koniec trasy 

Rzeczywista ilość 

kilometrów 
1 2 3 4 5 6 Różnica 6-5 

      64 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Data i podpis(y) przedstawiciela(i) Zamawiającego Data i podpis(y) przedstawiciela(i) Wykonawcy 


