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UMOWA-wzór 
zawarta w dniu …………………………..…… w Karczewie, pomiędzy: 
Zespołem Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego, ul. Kardynała 
Wyszyńskiego 4,  05-480 Karczew, REGON: 0010104588, NIP: 532-174-14-12, zwanym 
dalej Zamawiającym, 
reprezentowanym przez:  
Ewę Kowalik – Dyrektora  
 
a  
…………………………………………………………………… zwanym dalej Wykonawcą 
reprezentowanym przez:  
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………..  
 
W wyniku wyboru wykonawcy w postępowaniu przeprowadzonym przez Zamawiającego w 
trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i 40 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(j.t. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz.759 z późn.zm.) została zawarta umowa o następującej 
treści:  

§ 1 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie polegające na przeprowadzeniu 

kursu prawa jazdy Kat. B dla 210 osób/ przeprowadzenie szkolenia –zdobycie 
uprawnień na Wózek Widłowy dla 210 osób1 zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia oraz zgodnie ze złożoną ofertą z dnia.................. . Specyfikacja 
istotnych warunków zamówienia oraz oferta wykonawcy stanowią załączniki do 
niniejszej umowy.  

2. Rekrutację beneficjentów ostatecznych przeprowadzi Zamawiający  
3. Strony zgodnie ustalają, że przy prowadzeniu kursu/szkolenia, o którym mowa w ust. 1, 

wykonawca ma prawo posługiwać się podwykonawcami w zakresie wskazanym w 
złożonej ofercie stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. W pozostałym zakresie, 
przy wykonywaniu niniejszej umowy wykonawca ma prawo posługiwać się 
podwykonawcami za zgodą zamawiającego.  

4. Strony zobowiązują się do współdziałania przy wykonywaniu niniejszej umowy.  
5. Szkolenie prowadzone będzie zgodnie z harmonogramem, stanowiącym załącznik do 

niniejszej umowy.  
 

§ 2 
Zamówienie zostanie wykonane do dnia 31 marca 2014 r.  
 

§ 3 
1. Zamawiający za wykonanie zamówienia określonego w § 1 umowy zapłaci wykonawcy 

wynagrodzenie w kwocie ……………………………….. zł brutto w tym podatek VAT 
……………… zł., Koszt jednego uczestnika szkolenia wyniesie ………………….zł 
brutto, w tym podatek VAT ………………..zł 

2. Strony przewidują płatności częściowe oraz zaliczki na poczet wykonania niniejszej 
umowy w wysokości do 70%  wartości realizowanej transzy, na odstawie faktury 
zaliczkowej. 
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3. Wynagrodzenie zostanie wypłacone wykonawcy w transzach, po wykonaniu szkolenia 
dla każdej grupy uczestników, proporcjonalnie do ilości przeszkolonych osób, w terminie 
do 14 dni od daty otrzymania faktury, przelewem na wskazany na fakturze rachunek 
bankowy wykonawcy, pod warunkiem przekazania środków finansowych przez 
Instytucję Pośredniczącą.  

4. W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia liczby osób objętych szkoleniem, 
wysokość wynagrodzenia określonego w punkcie 1 zostanie obniżona/podwyższona 
proporcjonalnie do zmniejszenia się lub zwiększenia zakresu zamówienia.  

 
§ 4 

Dla zapewnienia należytej realizacji niniejszej umowy strony zastrzegają kary umowne z 
następujących tytułów:  
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu:  

a) za zwłokę w realizacji zamówienia – karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
za każdy dzień zwłoki,  

b) z tytułu odstąpienia od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
wykonawcy – karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia.  

2. Wykonawca wyraża zgodę na potracenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia.  

3. Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 
zastrzeżonych kar umownych.  

 
§ 5 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy, bez wyznaczania 
terminu dodatkowego, w przypadku wystąpienia sytuacji przewidzianej w art. 145 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze 
zmianami).  

§ 6 

Osobami odpowiedzialnymi za koordynację obowiązków określonych w umowie są:  
• ze strony Zamawiającego : ………………………………………….  
• ze strony Wykonawcy : ………………………………………………  

 
§ 7 

1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się 
rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia, poddać 
je pod rozstrzygniecie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.  

2. Zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

4. Wykonawca nie jest/jest2 płatnikiem VAT, posiada NIP: …………………  
 

§ 8 
Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla 
zamawiającego i jeden dla wykonawcy.  
 

Wykonawca                                                                                                          Zamawiający 
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