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      Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy 

UMOWA Nr ………………………… 

 

Zawarta w dniu ……………………………….  

Pomiędzy:……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Reprezentowanym przez ……………………………………………………………………………………………………………. 

Zwanym dalej Zleceniodawcą 

A; 

........................................................................................................................................................ 

Reprezentowanym przez: ………………………………………………………………………………………………………… 

Zwanym dalej Wykonawcą 

W związku z realizacją projektu „Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz 

podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego” współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz na podstawie dokonanego przez 

Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu nieograniczonego – art. 39 ustawy Prawo zamówieo publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), o wartości zamówienia mniejszej niż kwota określona      

w przepisach wydanych na podst. Art. 11 ust. 8 ustawy PZP, zawarto umowę o następującej treści 

§ 1 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie kursu Prawa jazdy kat. B dla uczniów 

Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 28,  37-420 Rudnik nad Sanem. 

2. Kurs odbywad się będzie zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

3. Szczegółowe warunki przeprowadzenia niniejszego kursu określa Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania                     

i uzyskiwania uprawnieo przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. 

Nr 2005 r. nr 217, poz. 1834), Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz złożona 

oferta przetargowa. 
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4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta przetargowa stanowią integralną 

częśd umowy. 

5. Wykonawca oświadcza iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje do należytego 

wykonania zamówienia. 

 

§ 2 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli realizacji szkolenia, uczestnictwa                    

w wewnętrznym egzaminie koocowym, wglądu do dokumentów Wykonawcy w tym 

dokumentów finansowych związanych z realizacją Projektu. 

 

§ 3 

1. Termin obowiązywania umowy ustala się od dnia 01 maja 2011 r. do 30 czerwca 2013 r. 

2. Przez realizację zamówienia należy rozumied przeprowadzenie w wymaganym terminie kursu 

prawa jazdy kat. B zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 

października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnieo przez 

kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 217, poz. 1834) 

wraz z przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego oraz wydaniem odpowiednich( zał. Nr 4 

do niniejszego rozporządzenia) zaświadczeo oraz przedłożenie Zamawiającemu ich kopii 

potwierdzonych za zgodnośd z oryginałem przez  Wykonawcę 

3. Przedłożenie Zamawiającemu zestawieo osób, które przystąpiły do egzaminu paostwowego 

w danym miesiącu wraz z wynikiem egzaminu składane w terminach po zakooczeniu 

szkolenia w każdym etapie. (terminy zawarte Zał. nr 1do SIWZ) 

 

4. Zamawiający wymaga aby wszyscy uczestnicy kursu przystąpili do egzaminu paostwowego 

nie później niż do miesiąca czasu po każdym etapie kursu, a ostatni nie później niż do 30 

czerwca 2013 r. 
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§ 4 

1. Wykonawca za wykonanie przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową otrzyma 

wynagrodzenie zgodnie z ofertą przetargową  w wysokości ………………………………… brutto 

słownie złotych:………………………………………………………………………………………………………………. 

w tym VAT …………………………………… 

Koszty jednej osoby w zakresie kursu prawa jazdy kategorii B w Zespole Szkół im. gen. 

Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem kształtuje się w kwocie …………………zł brutto 

słownie złotych ………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Wynagrodzenie wyszczególnione w  § 4 pkt.1  ma charakter ryczałtowy, wyczerpuje wszelkie 

zobowiązania Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy i obejmuje wszystkie koszty 

związane z wykonaniem przedmiotu umowy. 

3. Nie przewiduje się waloryzacji wynagrodzenia ze względu na inflację. 

4. Wynagrodzenie będzie wypłacone w walucie polskiej. 

 

§ 5 

1. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę faktura koocowa 

po ukooczeniu kursu. 

2. Zamawiający dopuszcza faktury częściowe po każdym z etapów  kursu  na zasadach 

opisanych w pkt. 3. Zał. Nr 1 do SIWZ 

3. Fakturę należy wystawid dopiero po odbiorze przedmiotu umowy. Podstawę do jej 

wystawienia stanowi protokół odbioru dokumentów (zgodnie z SIWZ) potwierdzających 

realizację zamówienia podpisany przez Wykonawcę w osobie ………………………………………….. 

oraz Zamawiającego w osobie …………………………………………………………………….. 

4. Wynagrodzenie o którym mowa w § 4 pkt 1 niniejszej umowy płatne będzie przelewem na 

wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury. Datą zapłaty 

faktury będzie data obciążenia konta Zamawiającego. 

5. W przypadku realizacji części zamówienia przez Podwykonawców, po wyborze oferty, 

zgodnie z art. 6471 ustawy z dnia 29 kwietnia 1964 r, Kodeks Cywilny (Dz. U. z dnia 18 maja 

1964 r, nr 16, poz. 93 z późn. zm.) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji 

umowę(y) z Podwykonawcą(ami) przed jej/ich zawarciem. W umowie tej powinny znaleźd się 

następujące zapisy: 

 Zapis o terminie płatności za wykonane przez Podwykonawcę(ów) usługi, 

który winien byd wcześniejszy od terminów płatności Zamawiającego na 

rzecz Wykonawcy za te usługi 

 Zapis o obowiązku złożenia przez Podwykonawcę po otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia za wykonanie usługi oświadczenia, że otrzymał od 

Wykonawcy należne mu wynagrodzenie. 
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6. Zamawiający ma prawo w terminie 2 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy    

z Podwykonawcą lub jej projektu zgłosid na piśmie zastrzeżenia. 

 

§ 6 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne.. 

2. Zamawiający nie przewiduje opóźnienia w koocowym terminie realizacji zamówienia 

 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu 

przysługuje kara umowna    w wysokości 20% wynagrodzenia umownego określonego w § 4 

ust.1 

4. Opóźnienie w terminie przeprowadzenia kursu prawa jazdy (§ 3 ust.1niniejszej umowy) jest 

dla Zamawiającego podstawą do odstąpienia od realizacji zamówienia z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy i naliczenia kary w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

5. Opóźnienie w terminie rozpoczęcia realizacji zamówienia przekraczające 7 dni 

kalendarzowych w stosunku do przedłożonego zaakceptowanego harmonogramu jest 

podstawa dla Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy i naliczenie kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kare umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego ( z wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art.145 

ustawy PZP) w wysokości 20% wynagrodzenia umownego. 

7. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokośd 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

8. W razie nieterminowej zapłaty kar umownych stronom umowy przysługuje prawo doliczenia 

do tych kar odsetek ustawowych. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji uzyskanych w związku    

z wykonywaniem umowy, także po zakooczeniu jej realizacji 

 

 

§ 7 

Postanowienia koocowe 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowieo zawartej umowy w stosunku do treści oferty 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. 

2. Wszelkie pozostałe zmiany mogą byd dokonywane tylko w formie pisemnej jako aneks do 

umowy. 
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§ 8 

Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną częśd. 

§ 9 

Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy jest Sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

§ 10 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy PZP 

oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 11 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach  po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

Załączniki do umowy: 

1. Oferta przetargowa 

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

3. Informacja o Podwykonawcach – jeżeli dotyczy 

4. Harmonogram prowadzenia kursu 

 

 

Zleceniodawca      Zleceniobiorca 

 

  

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

 

 

 


