
  Umowa Nr …. /2015 
 

Zawarta w dniu  …...............2015 w Janowie Podlaskim pomiędzy: 
Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski, 
 NIP:537-19-16-256,  
zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez: 
Dyrektora Zespołu Szkół im. A. Naruszewicza mgr Jarosława Dubisza. 
a 
…............................................................................................................................................................
...............................................................................................,  NIP:...................................................... 
 zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez: 
…............................................................................................................................................................ 
- w    wyniku    przeprowadzonego  zapytania ofertowego Nr 2/2015 zostaje zawarta umowa,    
o  treści następującej: 

§ 1 
 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przeprowadzenie organizacji  
i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii T dla 34 uczniów. 

2. Zamawiający jest odpowiedzialny za rekrutację uczestników i kierowanie ich do 
Wykonawcy wraz z zaświadczeniami lekarskimi. 

3. Wykonawca musi w odpowiedni sposób udokumentować przeprowadzenie kursu za pomocą 
dokumentów dostarczonych przez Zamawiającego. 

4. Kurs musi być przeprowadzony w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  
z dnia 27 października 2005 r. w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania 
uprawnień przez kierujących pojazdami, instruktorów i egzaminatorów ( t. j. Dz. U. Nr 217, 
poz.1834 ze zm.) 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji umowy środami transportu sprawnymi 
technicznie, posiadającymi aktualne badania techniczne oraz aktualne ubezpieczenie OC 
 i NW 

6. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną kadrę, posiadającą uprawnienia niezbędne do 
wykonywania przedmiotu umowy. 

7. Kurs zakończony zostanie egzaminem wewnętrznym. Po uzyskaniu wyniku pozytywnego 
uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

 
§ 2 

 
Termin obowiązywania umowy – od listopad 2015 r. do maj 2016 r. 
 

§ 3 
 

Integralną częścią  składową niniejszej umowy jest : 
1) oferta wykonawcy, 
 

§ 4 
 

1) Strony ustalają wynagrodzenie za przedmiot umowy w wysokości: 
Brutto …................... zł (słownie brutto: …........................................................... zł) -  
zgodnie z formularzem oferty stanowiącym załącznik do umowy. 

 
2.   Podane w formularzu oferty ceny jednostkowe obowiązywać będą niezmiennie przez okres 
obowiązywania umowy. 
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w ust.1 umowy w terminie 30 



dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury VAT na konto nr 
…..................................................................................................................................................... 

 
§ 5 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych za odstąpienie od 
niniejszej umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca -  w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego brutto. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania 
uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
 

§ 6 
 

Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 
 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. 

  zostanie zgłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy, 
 Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął realizacji usług lub nie kontynuuje jej 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 
 Wykonawca wykonuje przedmiot umowy niezgodnie z umową. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
3. Polubownie za porozumieniem stron 
 

§ 7 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową  stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. 
 

 § 8 
 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 

§ 9 
 

Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 
 
 
ZAMAWIAJĄCY:                                                                                  WYKONAWCA: 
 


