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Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego

Istotne postanowienia umowy
Projekt
(IV część przedmiotu zamówienia)

UMOWA Nr PR………………….

zawarta w dniu …………….w Żninie pomiędzy Powiatem Żnińskim reprezentowanym przez Zarząd
Powiatu w osobach:
Zbigniew Jaszczuk - Starosta Żniński
Andrzej Hłond - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika - Elżbiety Nowak
zwanym dalej „Zamawiającym”
a
……………… z siedzibą w ……………….
reprezentowanym przez : …………………….
zwanego dalej „Wykonawcą.”

§ 1. TRYB POSTĘPOWANIA.
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku dokonania przez Zamawiającego
wyboru oferty Wykonawcy na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dla
zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty
30 000 euro. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą
konkurencyjności.
§ 2. PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć z obsługi samochodu osobowego w celu nabycia
kompetencji w zakresie prawa jazdy kat. B poprzez ukończenie zajęć oraz zaliczenie egzaminu
wewnętrznego. Zajęcia powinny przygotować uczniów do egzaminu państwowego na prawo jazdy
kat. B. prowadzonego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Zajęcia prowadzone będą
dla 25 uczniów kształcących się: w Zespole Szkół Technicznych w Żninie (13 uczniów) i Zespole Szkół
Ekonomiczno – Handlowych w Żninie (12 osób).
2. Zajęcia z obsługi samochodu osobowego obejmować będą zajęcia teoretyczne i praktyczne w tym:
1) 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych przypadających na 1 uczestnika – ucznia;
2) 30 godzin zegarowych zajęć praktycznych (jazda samochodem) przypadających na 1 uczestnika
– ucznia (750 godzin zegarowych zajęć praktycznych dla 25 uczniów).
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3. Zajęcia realizowane będą w ramach projektu „Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II
edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania
10.2.3 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–
Pomorskiego na lata 2014–2020.
§ 3 TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Przedmiot zamówienia realizowany będzie od daty podpisania umowy do dnia 31 sierpnia 2020r.
W tym terminie wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz
egzamin wewnętrzny wraz z wystawieniem uczestnikom zaświadczeń ukończenia zajęć.
§ 4 CENA ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Całkowita wartość umowy stanowi kwotę nieprzekraczającą …………złotych brutto (słownie:
………….złotych 00/100), która jest zgodna ze złożoną przez Wykonawcę ofertą z dnia ……… i wynika
z iloczynu uczestników (25 uczestników) x stawka jednostkowa (… zł). Zamawiający dokona zapłaty
Wykonawcy proporcjonalnie do liczby uczniów, którzy ukończą zajęcia . W sytuacji, gdy uczeń nie
ukończy zajęć z przyczyn obiektywnych i nie wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający
dopuszcza możliwość zapłaty częściowej za realizację zajęć na rzecz tego ucznia według
uzgodnionych z Zamawiającym wyliczeń Wykonawcy dotyczących poniesionych kosztów
w odniesieniu do stawki jednostkowej wynikającą z oferty.
2. Cena przedmiotu umowy obejmuje jego wartość, wszystkie określone prawem podatki (w tym
podatek VAT) oraz inne koszty związane z realizacją umowy, w tym m. in. koszty przygotowania
i przeprowadzenia zajęć, materiałów dydaktycznych, placu manewrowego, zapewnienia uczniom
dojazdu do i z miejsca realizacji zajęć praktycznych, eksploatacji samochodów osobowych, zużycie
paliwa, ubezpieczenia NNW uczniów oraz koszty egzaminu wewnętrznego i wydania zaświadczeń
o ukończeniu zajęć.
3. Zamawiający dokona zapłaty Wykonawcy jednorazowo po realizacji przedmiotu zamówienia,
złożeniu kompletu wymaganych dokumentów i podpisaniu końcowego protokołu odbioru usługi.
4. Na wniosek Wykonawcy możliwe będą także rozliczenia częściowe - po każdorazowym
przeszkoleniu co najmniej 5 uczestników zajęć , złożeniu kompletu wymaganych dokumentów
dotyczących tych uczniów i podpisaniu częściowego protokołu odbioru usługi. Wysokość
wynagrodzenia częściowego będzie proporcjonalna do ilości przeszkolonych uczestników zajęć .
5. Na dowód wykonania usługi Wykonawca przedkłada Zamawiającemu:
1) fakturę z 14 – dniowym terminem płatności;
2) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wymaganej ilości godzin zajęć teoretycznych;
3) dokumenty potwierdzające przeprowadzenie wymaganej ilości godzin zajęć praktycznych;
4) wyniki egzaminu wewnętrznego;
5) zaświadczenia lub kopie zaświadczeń (potwierdzonych za zgodność z oryginałem)
potwierdzające ukończenie zajęć przez uczniów;
6) opracowany dla każdego uczestnika opis realizacji zajęć zgodnie z wymogami Zakres, Wzorzec,
Ocena, Porównanie.
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6. Na podstawie dokumentów wymienionych w pkt 5 ppkt 2-6 zostanie sporządzony i podpisany
przez Zamawiającego Protokół prawidłowo wykonanej usługi, stanowiący podstawę do zapłaty
faktury.
7. Zapłata wynagrodzenia będzie dokonywana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
w ciągu 14 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Faktury wystawione będą
po złożeniu Zamawiającemu i zaakceptowaniu przez niego prawidłowo wypełnionych
dokumentów potwierdzających realizację przedmiotu umowy w terminie nie dłuższym niż 7 dni
roboczych. Faktury zostaną wystawione na Powiat Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin, NIP
562 180 39 91.
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON UMOWY
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie przedmiotu
niniejszej umowy.
2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę
jest on zobowiązany do naprawienia w ten sposób powstałej szkody.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub
nienależytego wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
4. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. 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.
6. Nadzór formalny nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie pełnić: ……
7. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego pełnić
będzie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo monitoringu przebiegu i sposobu prowadzenia szkolenia,
prowadzonej dokumentacji i efektywności szkolenia oraz frekwencji uczestników.
§ 6 OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Szczegółowe wymagania Zamawiającego wobec Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego
zamówienia:
1) Zajęcia powinny być realizowane w zakresie i wymiarze określonym przez obowiązujące
przepisy, tj. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2018 r., poz.
1990), Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2019 r., poz.341),
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie
szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i
wykładowców (Dz.U. z 2018 r., poz. 1885);
2) Zajęcia mają obejmować 30 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych/ucznia (godzina
dydaktyczna = 45 minut) i 30 zegarowych godzin zajęć praktycznych (jazd) /ucznia;
3) Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia uczestników zajęć stanowiących przedmiot
zamówienia do innych grup utworzonych przez Wykonawcę;
4) Terminy realizacji zajęć Wykonawca winien uzgodnić z uczniami, aby nie kolidowały one z
planem obowiązkowych zajęć szkolnych uczniów;
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5) Uzgodniony harmonogram zajęć Wykonawca przekaże Zamawiającemu w formie pisemnej
i elektronicznej, celem ich akceptacji i przekazania IŻ;
6) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki zajęć zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i
higieny pracy w trakcie trwania zajęć;
7) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego (w ciągu 3 dni) pisemnego informowania
Zamawiającego o nieobecności uczestników na zajęciach lub o rezygnacji z uczestnictwa w
zajęciach w trakcie ich trwania – pod rygorem odmowy przez Zamawiającego zapłaty za
szkolenie tych osób;
8) Opracowania i przekazania Zamawiającemu opisu realizacji zajęć zgodnie z wymogami Zakres,
Wzorzec, Ocena, Porównanie.
2. Do obowiązków Wykonawcy należy także:
1) Zapewnienie placu manewrowego;
2) Zapewnienia uczniom bezpiecznego dojazdu na plac manewrowy spod siedziby szkoły i
odwozu z placu manewrowego do siedziby szkoły (ul. Browarowa 14, 88-400 Żnin) w przypadku
prowadzenia zajęć praktycznych poza miejscowością Żnin;
3) Rozpoczęcia i zakończenia praktycznej nauki jazdy pod siedzibą szkoły (ul. Browarowa 14,
88-400 Żnin);
4) Zapewnienie wykładowców / instruktorów posiadających odpowiednie przygotowanie
dydaktyczne / praktyczne związane z przedmiotem umowy;
5) Objęcie uczniów ubezpieczeniem NNW powstałych w trakcie trwania zajęć oraz w drodze do i
z miejsca zajęć;
6) Organizację/koordynację badań lekarskich uczestników zajęć. . Koszt badań ponosi
Zamawiający;
7) Prowadzenie i przekazania Zamawiającemu dokumentacji przebiegu zajęć oraz dokumentacji
potwierdzającej wykonanie usługi (np. listy obecności, karty zajęć);
8) Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego i wydanie uczniom zaświadczeń o ukończeniu
zajęć, stanowiących podstawę do podejścia do państwowego egzaminu na prawo jazdy;
9) Zapewnienie innych niż podręczniki i testy materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć
(także w wersji elektronicznej) - jeśli zajdzie taka konieczność;
10) Zapewnienie pojazdów przystosowanych do prowadzenia nauki jazdy (ważny przegląd
techniczny i ubezpieczenie OC) zgodnie z obowiązującymi przepisami;
11) Informowanie uczestników zajęć - uczniów o współfinansowaniu projektu ze środków Unii
Europejskiej;
12) Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia musi przestrzegać przepisów zawartych w
Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020 z dnia 22 sierpnia 2019 r. - w części dot. zasad zatrudniania personelu;
13) Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje i plakaty dotyczące realizacji zajęć
współfinansowanych przez Unię Europejską. Informacja o tym, że zajęcia są współfinansowane
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, powinna znaleźć się w miejscu odbywania
zajęć. Analogicznie powinny zostać oznakowane materiały edukacyjne oraz świadectwa
ukończenia zajęć, zgodnie ze wzorami przekazanymi przez Zamawiającego, uczestnicy powinni
otrzymać dodatkowe dyplomy spełniające powyższe wymogi informacyjne;
14) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania osób, którym zleca
wykonanie części przedmiotu niniejszej umowy;
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15) Wykonawca zobowiązuje się do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją
przedmiotu zamówienia przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki
dotyczące zakończenia Projektu.
16) Wykonawca zobowiązuje się również do udostępnienia do wglądu Zamawiającemu oraz innym
podmiotom upoważnionym do kontroli projektu wszystkich dokumentów związanych
z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym dokumentów elektronicznych, przez cały okres ich
przechowywania.
§ 7 PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Zamawiający na potrzeby realizacji zajęć:
1) pokryje koszty wymaganych badań lekarskich uczestników;
2) zapewni salę do zajęć teoretycznych;
3) pokryje koszty niezbędnych materiałów edukacyjnych do nauki jazdy kat. B (podręczniki, testy)
dla każdego uczestnika zajęć.
Pozostały sprzęt i materiały dydaktyczne zapewnia Wykonawca.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania kontroli przez upoważnionych przedstawicieli
Zamawiającego w zakresie przebiegu i sposobu prowadzenia zajęć.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas
wykonywania przedmiotu zamówienia.
§ 8 KARY UMOWNE
1. Za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy Strony zastrzegają możliwość naliczenia kar
umownych:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 5%
kwoty określonej w § 4 ust.1,
b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
 z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - w wysokości 5%
kwoty określonej w § 4 ust.1. Kara umowna z tego tytułu nie może być naliczona jeżeli
odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nastąpiło z przyczyn wskazanych w § 5 ust. 5.
2. Kary umowne należne Zamawiającemu na podstawie postanowień niniejszej umowy mogą zostać
potrącone z należności Wykonawcy wymienionej w § 4 ust.1 lub będą płatne odrębnie na
podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez Zamawiającego.
3. Roszczenia o zapłatę należnych kar umownych nie będą pozbawiać Zamawiającego prawa żądania
zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość ewentualnej
szkody przekroczy wysokość zastrzeżonej kary umownej.
4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia
spowodowaną nieterminowym przekazywaniem środków przeznaczonych na realizacje projektu
Inwestuj w swoje umiejętności zawodowe! – II edycja” współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja
Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014–2020.
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W tym przypadku art. 481 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§ 9 ZMIANA UMOWY
1. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania zmian w umowę w celu
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania zmiany postanowień umowy
w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć:
1) Zmian w podatku VAT;
2) Zmian w zakresie terminu realizacji umowy lub terminów realizacji poszczególnych etapów
przewidzianych umową – jeżeli z przyczyn niezawinionych przez żadną ze stron, wykonanie
umowy w terminie w niej przewidzianym nie jest możliwe.
§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszelkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy
wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego .
5. Umowa zostaje zawarta w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 dla Wykonawcy i 2 dla
Zamawiającego.
6. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy strony będą
rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku porozumienia właściwy rzeczowo i miejscowo dla
Zamawiającego Sąd.
7. W związku z realizacją niniejszej umowy Administrator danych odrębną umową powierzy
Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych.

Zamawiający
........................................

Wykonawca
........................................
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