
UMOWA  NR …………………….. 
 
zawarta w dniu ………………. roku pomiędzy: 
 
Zespołem Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica z siedzibą w Nowogardzie  przy ul. Ks. J. 

Poniatowskiego 21, zwanym dalej „Zamawiającym", reprezentowanym przez Dyrektora szkoły mgr 

inż Marcina Gałkę 

a 

……………………………………………. zwanym dalej „Wykonawcą". 

 
§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest organizacja i przeprowadzenie kursu na prawo jazdy kat. B dla 8 uczniów 

Zespołu Szkół nr 1 w Nowogardzie. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. B dla 8 

uczniów do dnia 31 maja  2023 roku.  

 

§ 2 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada niezbędne kwalifikacje do prowadzenia kursu w zakresie 

objętym przedmiotem umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się: 
 
a) zrealizować przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa w 

szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 

2021 r., poz. 1212 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca             

2019  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 2019 r. poz. 1206 z późn.zm.), 

b) zapewnić doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę, posiadającą aktualne uprawnienia zgodnie z 

obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa,  

c) udostępnić uczestnikom kursu  bezzwrotne materiały szkoleniowe dla kandydatów na kurs prawa 

jazdy kat. B, 
 
d) prowadzić następującą dokumentację z przebiegu kursu: 

 

• szczegółowy harmonogram zajęć teoretycznych  
 
• zbiorczą imienną listę uczniów grupy wraz z załączonymi kserokopiami potwierdzonymi za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę indywidualnych kart przeprowadzonych zajęć 

teoretycznych i praktycznych (jazdy) podpisanych własnoręcznie przez uczniów.  
 
• imienną listę uczniów potwierdzającą odbiór materiałów szkoleniowych z ich własnoręcznym 

podpisem 
 
• kserokopie zaświadczeń potwierdzone za zgodność przez Wykonawcę o ukończeniu szkolenia 

podstawowego dla osób ubiegających się o prawo jazdy kat. B. 
 
e) udzielić i udostępnić Zamawiającemu, na każde jego żądanie, rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz 

niezbędnych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy. 

 

§ 3 



 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie brutto:  ……………. (słownie złotych ……………..), przy czym 

koszt jednostkowy brutto za zorganizowanie i przeprowadzenie kursu wynosi …………... 

(słownie złotych …………………….) za 1 uczestnika.  

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

3. Zapłata wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy nastąpi w dwóch transzach po 

……. zł każda. Pierwsza transza zostanie przekazana po zakończeniu części teoretycznej            

i druga transza po zakończeniu części praktycznej. Podstawą do zapłaty za transze będzie 

faktura z terminem płatności minimum 14 dni. 
 
4. Fakturę należy wystawić na: 
 
NABYWCA: 
 
POWIAT GOLENIOWSKI 
 
ul. Dworcowa 1  
 
72-100 Goleniów  
 
NIP: 856-15-77-155 
 
ODBIORCA: 
 
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1  
 
ul. Ks. J. Poniatowskiego 21   
72-200 Nowogard  

 

5. W przypadku niedostarczenia dokumentacji Zamawiający nie dokona zapłaty należności 

wynikającej z faktury VAT/rachunku, do czasu dostarczenia wszystkich dokumentów.  

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

Wykonawcę na fakturze VAT. 

7. Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

 

§ 4 
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności.  
§ 5  

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a) złożenia  wobec  Wykonawcy  wniosku  o  ogłoszenie  upadłości,  wszczęcia  postępowania 

naprawczego lub otwarcia likwidacji, zajęcia majątku Wykonawcy w stopniu uniemożliwiającym mu 

wykonanie umowy, 

b) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży                 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 

umowy w takim przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości                   

o  powyższych okolicznościach. 

2. Wykonawca ma obowiązek zawiadomić Zamawiającego o zaistnieniu zdarzeń opisanych w ust. 1 

pkt. a i b niniejszego paragrafu, nie później niż w ciągu 48 godzin od powstania danej okoliczności. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia stwierdzenia okoliczności 

opisanych w ust. 1 pkt. a i b niniejszego paragrafu. 

 

§ 6 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 



a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 5% 

wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 

- za każdy stwierdzony przypadek naruszenie warunków niniejszej umowy przez Wykonawcę,             

w wysokości 2 % wynagrodzenia określonego w § 7 ust.1 

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy, w wysokości 0,3% wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 

1 za każdy dzień zwłoki, 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Zamawiającego w wysokości 5% wynagrodzenia umownego. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy                

w terminie 14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

4. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 
1. Zmiana postanowień warunków umowy w zakresie łącznej wartości umowy następuje w przypadku  
 
a) przystąpienia do kursu mniejszej niż określona w opisie przedmiotu zamówienia maksymalna liczba 

uczestników, 
 
b) w przypadku ucznia, który nie ukończy kursu z przyczyn losowych Zleceniodawca pokrywa koszty 

za rzeczywiste zrealizowane godziny. 

2. Zmiana umowy dokonuje się w trybie aneksu do umowy podpisanej przez Zamawiającego                 

i Wykonawcę. 

§ 8 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 
 
Spory mogące powstać w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze 

wzajemnych negocjacji, a dopiero w przypadku ich niepowodzenia przed sądem powszechnym 

właściwym dla siedziby Zamawiającego. 
 

§ 10 

Umowa sporządzona została w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz  dla 

Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.  

 
 
 
 
 

 

WYKONAWCA:   ZAMAWIAJĄCY: 


