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Załączniki nr 5 do zapytania 
UMOWA NR … 

 

zawarta dnia ………………………… 2019 r. w Choszcznie w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą 

na lokalnym rynku pracy II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego pomiędzy:  

Powiatem Choszczeńskim / Zespół Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich 

ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, NIP:  

reprezentowanym przez:  

Barbarę Ciecierską –Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie  im. Noblistów Polskich 

zwanym dalej „Zamawiającym” 

 

a …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

zwanym dalej: „ Wykonawcą” 

 

Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych,  

w wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. 

Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kategorii B, w ramach projektu pt. „Nowe kwalifikacje szansą 

na lokalnym rynku pracy – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego  

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 

2014-2020, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz 

uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych 

formach kształcenia zawodowego, zawarto umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zlecenie polegające  

na Przeprowadzeniu kursu prawo jazdy kategorii B dla uczestników projektu- dla 18 uczniów 

Zespołu Szkół Nr 2 w Choszcznie im. Noblistów Polskich  zgodnie ze złożona ofertą. 

2. Liczba godzin kursu dla jednej grupy powinna wynosić minimum 31 godz. zajęć teoretycznych  

i minimum 30 godz. zajęć praktycznych/na osobę oraz dodatkowo 1 godzina na egzamin wewnętrzny, 

czyli minimum 62 godz./osobę. 

3. Przez jedną godzinę zajęć rozumie się: 45 minut – zajęcia teoretyczne i 60 minut zajęcia     

praktyczne. 

4. Do zadań Wykonawcy, należy m.in. : 

a) ustalenie planu zajęć zgodnie z harmonogramem projektu; 

b) prowadzenie dziennika zajęć, list obecności; 

c) prowadzenie kart czasu pracy; 
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d) realizacja kursu prawa jazdy kategorii B zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. z ustawą z dnia 

20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.), ustawą z dnia  

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2016, poz. 627 ze zm.), Rozporządzeniem 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie 

szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów  

i wykładowców (Dz. U. z 2016 r. poz. 280) oraz Rozporządzeniem Ministra Transportu, 

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie egzaminowania osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania  

i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych 

sprawach (Dz. U. z 2014 r. poz. 970 ze zm.);  

e) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000); 

f) zapewnienie materiałów szkoleniowych (podręczniki lub skrypty zgodne z tematyką kursu, 

wydruki oraz pyty CD z materiałami ćwiczeniowymi, teczki, notesy, długopisy, ołówki, itp.), które 

przejdą w posiadanie uczestnika kursu; 

g) zapewnienie na zajęciach teoretycznych poczęstunku dla uczestników: woda lub sok, (min. 500 

ml /na osobę + drożdżówka); 

h) zapewnienie sprzętu niezbędnego do należytej realizacji przedmiotu zamówienia spełniającego 

wymogi prawne w zakresie BHP i ppoż; 

i) zajęcia z pierwszej pomocy, 

j) informowanie uczestników kursu, że jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 

k) bieżące informowanie Zamawiającego o nieobecności uczestnika kursu lub rezygnacji  

z uczestnictwa w trakcie jego trwania pod rygorem odmowy zapłaty za szkolenie tych osób; 

l) dokumentowanie przeprowadzonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

m) umieszczanie w dokumentacji związanej z realizacją przedmiotu zamówienia logo UE 

(Zleceniodawca zobowiązany jest udostępnić wzór); 

n) ponoszenie wszelkich kosztów niezbędnych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia, nie przewidzianych w umowie; 

o) ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków każdego uczestnika; ubezpieczenie 

powinno obejmować uczestnictwo w zajęciach, drogę do miejsca zajęć oraz powrót do domu; 

kopię polisy ubezpieczeniowej należy przekazać Zleceniodawcy; 

p) zorganizowanie i przeprowadzenia na koniec szkolenia egzaminu wewnętrznego; 

q) wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu; 

r) pokrycie kosztów pierwszego egzaminu państwowego teoretycznego i praktycznego; 

s) pokrycie kosztów dowozu na pierwszy egzamin państwowy; 

t) przechowywanie całości dokumentacji zwiazanej z realizacją usługi do dnia 31 grudnia 2020 r.; 

u) dostarczenie wszystkich list obecności, dzienników zajęć, kart czasu pracy i innych dokumentów 

związanych z realizacją usługi, o które zwróci się Zleceniodawca do biura projektu mieszczącego 

się przy Zespole Szkół Nr 2 w Choszcznie ul. Polna 5, 73-200 Choszczno, niezwłocznie  

po zakończonych zajęciach. 
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§ 2 

1. Osobą upoważnioną po stronie Zamawiającego do kontaktów w związku z niniejszą umową jest:  
a) Pani Wiesława Gruszka – ZS Nr 2 w Choszcznie,  nr tel. 511 864 162, e-mail: sekretariatch@vp.pl 

 
2. Osobą upoważnioną po stronie Wykonawcy do kontaktów w związku z niniejszą umową będzie  
……………………………, nr telefonu …………………, e-mail: …………………………… 

 

§ 3 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:  
a) wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia 

nierzetelnego lub niestarannego wykonywania przedmiotu umowy, bądź też stwierdzenia 
opóźnień w realizacji zadania, 

b)  wprowadzenia do udziału w kursie nowego/rezerwowego uczestnika  
w miejsce uczestnika, który na podstawie badań lekarskich zostanie wykluczony z możliwości 
uczestnictwa w szkoleniu, 

 

§ 4 

1. Wykonawca zobowiązuje się wymienione w § 1 czynności wykonać w okresie od dnia podpisania 

umowy do 30 czerwca 2019 r., zgodnie z harmonogramem projektu.  

2. W przypadku przedłużenia okresu realizacji projektu, realizacja zamówienia ulega automatycznie 

przedłużeniu do zakończenia realizacji projektu. 
 

§ 5 

1. Za wykonanie usługi Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości: ………. zł netto, 

 zł brutto ………………………… (słownie: …………………………….…………………………………………………………….). 

2. W przypadku rozwiązania przez strony Umowy albo jej wypowiedzenia z przyczyn wskazanych  

w §3 lit.a)  , wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie stosunkowo 

pomniejszone. 

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz 

warunkami stawianymi przez Zamawiającego, zgodnie ze złożoną ofertą. 

4. Wynagrodzenie może być wypłacane częściowo tzn.: 

a) po wydaniu zaświadczania uczestnikowi kursu, o którym mowa w § 1 ust. 4 lit. r, 

b) po opłaceniu egzaminu państwowego teoretycznego, 

c) po opłaceniu egzaminu państwowego praktycznego. 

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez 

Wykonawcę na fakturze VAT/rachunku w terminie 14 dni od dnia wystawienia Zamawiającemu 

prawidłowo wystawionej faktury VAT/rachunku. 

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu współfinansowane jest  

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

7. Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania 

umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego uzależnionym  

mailto:sekretariatch@vp.pl
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od transferów i Instytucji Pośredniczącej. Uregulowanie należności nastąpi niezwłocznie  

po otrzymaniu przez Zamawiającego środków. Z tego tytułu Wykonawca nie będzie dochodzić 

ewentualnego roszczenia o odsetki powstałe w wyniku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia. 
 

 

 

§ 6 

1. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej: 

a) w wysokości 10% wartości umowy określonego w § 5 ust. 1 w przypadku odstąpienia  
od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

b) w razie zwłoki w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w wysokości 0,5% łącznej 
wartości przedmiotu zamówienia określonej  w § 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, 

c) w wysokości 10% wartości umowy określonej  w § 5 ust. 1 w przypadku  
nie wykonania zamówienia zgodnie z § 1 ust. 4. 

d) w wysokości 10% wartości umowy określonej w §5 ust.1 w przypadku wypowiedzenia 
umowy przez Zamawiającego stosownie do §3 lit. a). 

2. Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 1 Zamawiający może żądać odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym. 

 

§ 7 

Jakiekolwiek zmiany w niniejszej umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
 

§ 8 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego. 

2. Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy 

jest Sąd właściwy ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 9 

Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze  

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

 

 

 

_________________       _________________ 
            ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA 


