
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego –  

OKS.4464.12.2020 z dn. 21.08.2020 r. 

Projekt umowy 

 

Umowa nr OKS………………………. (projekt) 

 

zawarta dnia ………………….. 2020 roku w Nowym Mieście Lubawskim pomiędzy: 

Gminą Miejską Nowe Miasto Lubawskie z siedzibą przy ulicy Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto 

Lubawskie, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną przez Burmistrza Nowego 

Miasta Lubawskiego – Józefa Blanka, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Wioletty Chętnickiej, 

a………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………..., zwanymi dalej Wykonawcą, 

 

zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych(tj. Dz. U. z 2019 

roku, poz.1843 ze zm.), bez zastosowania przepisów niniejszej ustawy, została zawarta umowa 

o następującej treści: 

 

§ 1   

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przewozu 13 dzieci z opiekunem do i z 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Iławie wraz z zapewnieniem opieki. 

2. Dowożenie odbywać się będzie codziennie, w dni nauki szkolnej (od poniedziałku do piątku 

włącznie), w terminie od 1 września 2020 r. do 25 czerwca 2021 r. 

3. Strony szacują że trasa Kurzętnik – Nowe Miasto Lubawskie – Iława – Nowe Miasto Lubawskie – 

Kurzętnik wynosi 120 km.  

4. Wykonawca zapewnia pojazd zastępczy w przypadku awarii pojazdu wykorzystywanego 

do wykonania usługi. 

5. Dzieci podczas dowozu zostają pod nadzorem opiekuna, którego zobowiązany jest zapewnić 

wykonawca. Opiekun musi posiadać uprawnienia zgodne z odrębnymi w tym zakresie przepisami 

6. Godziny dowozu dostosowane są do planu zajęć. Wstępnie przyjmuje się, że dzieci są zabierane 

z miejsca zbiórki od godz. 7:00, a odbierane z Ośrodka ok. godz. 13:30. Opiekun wchodzi do 

pojazdu z pierwszym dzieckiem, a opuszcza pojazd z ostatnim dzieckiem. 

 

§ 2  

1. Wynagrodzenie brutto za wykonanie umowy wynosi ……….. za 1 km (słownie: ………………) 

Stawka dzienna wynagrodzenia Wykonawcy jest iloczynem stawki za 1 km oraz ryczałtowej liczby 

120 kilometrów i wynosi …….. brutto (słownie: …………). 

2. Wypłata wynagrodzenia następować będzie w okresach miesięcznych po zrealizowaniu przedmiotu 

umowy. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją 

przedmiotu umowy. 

4. Zapłata wynagrodzenia będzie realizowana przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej po wykonaniu przedmiotu umowy w okresie 

objętym fakturą, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 

 



 

 

§ 3   

1. Z tytułu nie wykonania umowy bądź nie należytego jej wykonania, wykonawca zapłaci 
zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto za okres wskazany w § 1 
ust. 2 

2. Zamawiający może potrącić karę umowną z wynagrodzenia wykonawcy bez uprzedniego wezwania 

do jej zapłaty, na co wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

 

§ 4  

1. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego powierzyć innej osobie wykonania zobowiązań 

wynikających z niniejszej umowy. 

2. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 5  

Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 egz. dla 

Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


