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Załącznik Nr 2 

 

UMOWA NR 3/ZZZP/2011  
 

Zawarta w dniu ………... w Łodzi pomiędzy: 
....................................................................................................................................................................

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

 

zwanym dalej “Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 

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

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

A 

 

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

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

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 

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

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

- na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty - została 

zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie dla 15 osób 

kursu : 

- Kurs na Prawo jazdy kat. C wraz z kursem kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na 

przewóz rzeczy. 

 

2. Usługa, o której mowa w ust. 1, będzie realizowana dla 15 osób –  uczestników projektu 

„Zmień Zawód- Znajdź Pracę”  realizowanego przez Zamawiającego w ramach Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki,  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w 

regionie”.  Powyższy Projekt współfinansowany  jest przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

3. Zamawiający jest odpowiedzialny za rekrutację uczestników i kierowanie ich do 

Wykonawcy wraz z zaświadczeniami lekarskimi i psychologicznymi. 

 

4. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania faktu  przeprowadzenia kursów za 

pomocą dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. Każdorazowo po zakończeniu 

kursu Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Zamawiającemu wymaganą 

dokumentację. 

 

5. Kursy zostaną przeprowadzone  przez Wykonawcę w oparciu o Ustawę  z dnia 20 

czerwca 1997 roku – Prawo o Ruchu Drogowym (t.j. Dz. U. 2005 r, Nr 108 poz. 908 z 

późń. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia  kwietnia 2010 r. w 

sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy. 
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§ 2 

 

Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i zostaje zawarta na czas określony, tj. 

do dnia …………………………. .  

 

§ 3 

Integralną częścią składową niniejszej Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia …………….. na 

przeprowadzenie kursu, o którym mowa w § 1 Umowy, stanowiąca Załącznik nr … do 

Umowy. 

§ 4 

 

1. Osoba wyznaczoną przez Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcą w sprawach 

związanych z realizacją niniejszej umowy jest  ………………………………… 

2. Do kontaktów z Zamawiającym w sprawach związanych z realizacją przedmiotu 

zamówienia Wykonawca wyznacza ……………………………………. 

 

§ 5 

1. Strony ustalają całkowite maksymalne wynagrodzenie dla Zamawiającego za wykonanie 

przedmiotu Umowy w kwocie …………………………. (słownie: ………………) 

złotych netto. Do powyżej określonego wynagrodzenia doliczony zostanie podatek od 

towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.   

2. Podane w formularzu oferty Wykonawcy z dnia ………. ceny jednostkowe obowiązywać 

będą niezmiennie przez okres obowiązywania Umowy.  

3. Rozliczenie wykonanych usług odbywać się będzie na podstawie faktur VAT/rachunków 

* wystawianych co miesiąc na koniec danego miesiąca kalendarzowego w trakcie trwania 

realizacji Umowy. 

*- właściwe podkreślić 

4. Płatność wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

Wykonawcy o numerze ………………………………. w terminie 14 dni od daty dostarczenia 

i zaakceptowania przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku pod warunkiem przekazania 

Zamawiającemu wraz z fakturą VAT/rachunkiem odpowiedniej dokumentacji 

potwierdzającej zakończenie kursu.  

5. Płatności uiszczane będą regularnie w przypadku dostępności środków na koncie 

projektowym u Zamawiającego. 

6. W przypadku braku wpływu transzy na konto Zamawiającego płatność zostanie opóźniona, 

o czym Wykonawca zostanie bezzwłocznie poinformowany. 

7. Wszystkie faktury Wykonawca wystawia na Zamawiającego tj. 
………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………. 
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§ 6 

1. Przewiduje się następujące kary umowne: 

 

A )  Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

przypadku nieprzeprowadzenia kursu w terminie uzgodnionym przez Strony w wysokości 5% 

wartości wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy – kara ta będzie 

naliczana oddzielnie w przypadku każdego uczestnika, którego kurs nie został 

przeprowadzony w uzgodnionym terminie.  

B)     Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w 

przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

C)   Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Wykonawcy kary umownej w 

przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – w 

wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 5 ust. 1 Umowy.  

 

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego i przenoszącego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 7 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach : 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

 

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 

umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili 

zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie 30 

dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku 

Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy. 

 

2)  zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 

 

3)  zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

 

4)  Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usług lub nie 

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

 

5)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową. 

 

3. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca odmawia 

bez uzasadnionej przyczyny przeprowadzenia kursów prawa jazdy kat. C wraz z kursem 

kwalifikacji wstępnej przyspieszonej dla 15 os.  

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego       oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

 

5. Polubownie za porozumieniem stron. 
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§ 8 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się, przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 8 

Ewentualne spory wynikłe na tle obowiązywania oraz stosowania niniejszej Umowy 

rozstrzygane będą przed sądem właściwym miejscowo ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowę niniejszą sporządza się w 2 egzemplarzach po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


