
   

 
 
 „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego” 
 
ZS.EFS.220.2011 
Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis przedmiotu zamówienia. 
 
Część 1  Kurs Prawa jazdy kat. B 
Zakres usług: 
1. Przeprowadzenie szkolenia dla 210 osób: 53 osoby w 2011 roku, 70 osób w 2012 roku, 

70 osób w 2013 roku, 17 osób w 2014 roku.  
2. Kurs powinien obejmować:  

• co najmniej 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych, 
• badania lekarskie, 

3. Szkolenia teoretyczne mają się odbywać na terenie Szkoły ZS Karczew, 
• ilość godzin przypadająca na jednego uczestnika szkolenia winna być zgodna  

z przepisami dotyczącymi kształcenia praktycznego przygotowującego do egzaminu 
na prawo jazdy kat. B.  

• w koszt szkolenia będą wliczone: 
a) wynagrodzenia i dojazdy wykładowców, 
b) koszt wymaganych badań lekarskich dla kandydatów na kierowców kat. B oraz  

wszelkie opłaty związane z realizacją  praktycznej nauki jazdy. 
c) materiały szkoleniowe dla każdego beneficjenta, 

4. Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia danej grupy szkoleniowej, jako 
załącznik do oferty. 

5. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone z wyłączeniem niedziel i świąt. 
6. Praktyczne zajęcia mogą odbywać się poza Karczewem, z zastrzeżeniem że każdy 

uczestnik rozpoczyna i kończy szkolenie w Karczewie. 
7. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów NNW na własny koszt przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.  
8. Wykonawca przeprowadzi wewnętrzny egzamin zgodnie z przepisami, po zakończeniu 

nauki jazdy Wykonawca wystawi słuchaczom zaświadczenia uprawniające ich do 
przystąpienia do państwowego egzaminu na prawo jazdy kat. B.  

9. Uczestnicy oprócz wymaganych zaświadczeń , powinni otrzymać dyplom na którym 
znajdą się informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS (wzór dyplomu 
udostępni Zamawiający). 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i będzie ponosił pełna odpowiedzialność za usługi 
wykonane przez podwykonawców. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umowy, liczby 
osób objętych szkoleniem o którym mowa w pkt. 2 SIWZ. W takim przypadku 
Wykonawcy będzie przysługiwać  tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkoloną 
liczbę osób. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości uczestników 
kursu w poszczególnych latach realizacji projektu. 
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Część 2  Kurs zdobycia uprawnień na wózki widłowe 
 
1. Przeprowadzenie szkolenia dla 210 osób: 53 osoby w 2011 roku, 70 osób w 2012 roku, 

70 osób w 2013 roku, 17 osób w 2014 roku. 
2. Szkolenia teoretyczne mają się odbywać na terenie Szkoły ZS Karczew, 
3. Program kursu musi obejmować : 

• część teoretyczną, 
• część praktyczną nauki jazdy wózkiem 
• egzamin zakończony wydaniem uprawnień. 

4. Program zajęć teoretycznych i praktycznych ma obejmować 72  godzin lekcyjnych 
• wykłady 47 godzin, 
• praktyczna nauka jazdy: 20 godzin  
• Uwaga ! godzina lekcyjna = 45 minut . 

5. Wykonawca przedstawi harmonogram szkolenia danej grupy szkoleniowej, jako 
załącznik do oferty. 

6. Zajęcia szkoleniowe będą prowadzone z wyłączeniem niedziel i świąt. 
7. Praktyczne zajęcia mogą odbywać się poza Karczewem, z zastrzeżeniem że każdy 

uczestnik rozpoczyna i kończy szkolenie w Karczewie. 
8. Wykonawca dokona ubezpieczenia kursantów NNW na własny koszt przed 

rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia.  
9. Wykonawca przeprowadzi egzamin zgodnie z przepisami, który zostanie zakończony 

wydaniem uprawnień. Szkolenie musi być zorganizowane i przeprowadzone zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie 
uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i 
kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 31, poz. 216). 

12. Uczestnicy oprócz wymaganych zaświadczeń , powinni otrzymać dyplom na którym 
znajdą się informacje o współfinansowaniu projektu ze środków EFS (wzór dyplomu 
udostępni Zamawiający). 

10. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której 
wykonanie powierzy podwykonawcom i będzie ponosił pełna odpowiedzialność za usługi 
wykonane przez podwykonawców. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia w trakcie realizacji umów, liczby 
osób objętych szkoleniem o którym mowa w pkt. 2 SIWZ. W takim przypadku 
Wykonawcy będzie przysługiwać  tylko wynagrodzenie za faktycznie przeszkolona 
liczbę osób. Ponadto Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości kursantów  
w poszczególnych latach realizacji projektu. 
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Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania umowy. Wykonawca w ramach 
rękojmi oraz gwarancji ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne, prawne,  oraz wszelkie 
nieprawidłowości wykazane przez instytucje kontrolujące, bądź nadzorujące.   
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W okresie rękojmi oraz gwarancji wykonawca zobowiązany jest do  usuwania zaistniałych  
wad, nie później niż w terminie do 7 dni  licząc od dnia ich stwierdzenia i przekazania 
informacji Wykonawcy. 
Po usunięciu wad Wykonawca zgłosi poprawki Zamawiającemu do odbioru. Z czynności 
odbioru strony sporządzą właściwy protokół. W przypadku nie usunięcia wad w 
wyznaczonym terminie, lub jeśli wad nie da się usunąć, bądź z okoliczności wynika, że 
Wykonawca nie może ich usunąć w wyznaczonym terminie, Zamawiający może: 

• odstąpić od umowy, 
• zażądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku, 
• zażądać naprawienia szkody. 
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