
 

  U M O W A   NR         … /2015 

zawarta dnia ……...2015r. w Kielcach, dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy PZP, finansowana na podstawie projektu 

„Równi na rynku pracy– YEI”, w ramach programu Gwarancje dla Młodzieży, wspieranego z 

„Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój, zgodnie z pismem Instytucji Zarządzającej nr DZF-82201-49-MZ/14 z dnia 7 lipca 

2014 roku, 

pomiędzy:  

Świętokrzyską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Kielcach,  

z siedzibą : w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce 

NIP: 657-21-04-695;  Regon: 001036796 

reprezentowaną przez: 

Jerzego Górskiego – Wojewódzkiego Komendanta OHP 

zwanego dalej „Zamawiającym” 

a 

……………………………………………… 

NIP:  ……………………. Regon: ……………………… 

reprezentowanym przez: 

…………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”. 

 

§ 1 

 

Przedmiotem umowy jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kategorii B 

wraz z egzaminami dla łącznej ilości 30 osób w wieku 18-25 lat, będących uczestnikami 

uczestników projektu „Równi na rynku pracy – YEI” w ramach Gwarancji dla Młodzieży, 

operacji wspieranej jako „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych”, Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 

§ 2 

 

      1.  Kurs prawa jazdy obejmować będzie 60 godzin na każdego uczestnika,  w tym:  

                - 30 godzin zajęć teoretycznych  

                - 30  godzin zajęć praktycznych 

       2.  Szkolenie będzie się odbywało dla 30 osób wskazanych przez Zamawiającego   

       3.  Zajęcia teoretyczne prowadzone będą w siedzibie Wykonawcy.  

       4. Termin  szkolenia: od  ……………………… 

       5. Lista uczestników przedstawiona zostanie Wykonawcy przed rozpoczęciem zajęć. 

 

§ 3 

 

        1. Przed rozpoczęciem szkolenia  Wykonawca   przeprowadzi badania lekarskie 

niezbędne do orzeczenia o braku przeciwwskazań  zdrowotnych 

            do uczestnictwa w kursie prawa jazdy w ramach ustalonej kwoty wynagrodzenia. 

        2. Wykonawca  przekaże każdemu uczestnikowi kursu nieodpłatnie na jego własność (za  

            potwierdzeniem odbioru) oraz koordynatorowi wojewódzkiemu (dla celów 

            dokumentacyjnych) materiały dydaktyczne i pomocnicze niezbędne przy realizacji  

            kursu, tj.: 



 

  - podręcznik z płytą multimedialną wraz z testami, niezbędnymi do pozytywnego 

zaliczenia egzaminu teoretycznego, 

            - zeszyt (notatnika), 

            - zestaw piśmienniczy (długopis oraz ołówek)  

            - atlas samochodowy (forma książkowa, format A4, wydanie z 2014 roku). 

        3. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do: 

           a) zapewnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy kategorii B oraz sfinansowania 

pierwszego egzaminu zewnętrznego oraz 2 egzaminów  poprawkowych (teoretycznego  i 

praktycznego – łącznie 3 teoretycznych i 3 praktycznych) – przy uwzględnieniu zapisu pkt. 
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            b) udokumentowania przeprowadzonych zajęć: 

               - kartą przeprowadzonych zajęć  

               - zaświadczeniem o ukończeniu kursu 

               - kserem dowodu wpłaty zawierającym datę egzaminu, potwierdzonym za  

                 zgodność z oryginałem, każdego podejścia uczestnika kursu do egzaminu  

                 państwowego,    

            c) przeprowadzenia zajęć zgodnie z przepisami normującymi przygotowanie do 

egzaminu państwowego na prawo jazdy, 

            d) realizacji zajęć w trybie stacjonarnym w formie wykładu w wymiarze 30 godzin 

teorii oraz 30 godzin jazdy dla każdego uczestnika kursu, 

            e) prowadzenia list obecności zgodnie z kartą przeprowadzonych zajęć. 

          4. W razie nie odbycia się zajęć z powodów niezależnych od Zamawiającego, zaległe 

zajęcia zostaną  przeprowadzone we wspólnie ustalonym terminie, jednak nie później niż 10 

dni od  planowanej daty zajęć, które się nie odbyły.    

           5. Wykonawca ma obowiązek prowadzić pisemną ewidencję obecności uczestników 

kursu i zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o powtarzających się  

               nieobecnościach każdego z uczestników w przypadku przekroczenia 10% absencji. 

           6. Realizacja przedmiotu umowy następuje przy wykorzystaniu sali, materiałów, 

środków oraz narzędzi Wykonawcy.  

            7. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kursu powinny być oznakowane logo  

               Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Unii Europejskiej oraz logo 

OHP z adnotacją: Operacja wspierana w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi promocji projektu. 

     

§ 4 

 

Zamawiający ma prawo do: 

1. Dokonywania w każdym czasie kontroli realizacji postanowień zawartych w niniejszej 

umowie. 

2. Prawo zmniejszenia liczby uczestników kursu w przypadku, kiedy dany uczestnik 

przerwie jego realizację z przyczyn niezależnych. W związku z tym Zamawiający 

zobowiązuje się do wypłacenia wykonawcy za kurs kwoty po sporządzeniu przez 

niego ponownej kalkulacji kosztów, proporcjonalnie do ilości odbytych godzin. 

Powyższe zmiany nie wymagają zmiany w formie aneksu.  

§ 5 

 

1. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia za kwotę  ….. zł 

brutto (słownie: ………………) na każdą osobę biorącą udział w kursie na prawo 

jazdy kat. B. 



 

2. Łączna kwota brutto za w/w kurs wynosi:  ……………. brutto (słownie: 

…………………….). 

3. W ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca  zobowiązuje się do pokrycia 

kosztów badań lekarskich, szkolenia, materiałów szkoleniowych oraz kosztów 

pierwszego pełnego egzaminu państwowego oraz dwóch  pełnych państwowych 

egzaminów poprawkowych, łącznie 3 teoretycznych i 3 praktycznych na każdego 

uczestnika. 

4. Podstawą zapłaty za przeprowadzenie kursu będzie wystawiona przez Wykonawcę 

faktura po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu odbioru usługi. 

5. Do faktury Wykonawca załączy następujące dokumenty: 

- kserokopie orzeczeń lekarskich,  

- oryginały imiennych list obecności, potwierdzonych własnoręcznym podpisem  

  uczestników kursu, 

- ksero kart przeprowadzonych zajęć praktycznych dla każdego uczestnika kursu, 

- harmonogram realizacji zajęć teoretycznych  kursu, 

- protokół z egzaminu wewnętrznego,  

- kserokopie zaświadczeń o ukończeniu kursu, 

- imienne listy osób wraz z podpisami, potwierdzające odbiór materiałów 

  dydaktycznych i pomocniczych, 

- kopie dokumentów poświadczających przystąpienie do egzaminu (faktura, 

zaświadczenia o opłaceniu egzaminów państwowych) 

Kserokopie przekazywanych dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność 

 z oryginałem na każdej stronie.     

6. Zapłata za fakturę nastąpi w ciągu 30 dni przelewem na konto bankowe 

Wykonawcy wskazane w rachunku – po wpływie na konto bankowe ŚWK OHP 

środków finansowych z rezerwy celowej budżetu państwa przekazanych przez 

Komendę Główną OHP i po wykonaniu umowy. 

7. Wykonawca nie będzie obciążał Zamawiającego odsetkami za zwłokę, jeżeli zwłoka 

ta nie powstała z naszej winy. 

 

§ 6 

 

1. Wykonawca, w okresie realizacji przedmiotu umowy, zobowiązuje się zatrudnić co 

najmniej 1 osobę z katalogu osób, o których mowa w art. 29 ust. 4 pkt. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w pełnym wymiarze czasu, na umowę o pracę. 

2. Okres zatrudnienia musi wynosić minimum 1 miesiąc. 

3. Wykonawca zobowiązuje się przedstawić dokumenty potwierdzające zatrudnienie 

osób, o której mowa w ust. 1 w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przedmiotu 

umowy i na każde wezwanie Zamawiającego. 

§ 7 

 

Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego w kwestiach dotyczących wykonywania 

umowy będzie Pan Michał Zubek. 

Upoważnionym przedstawicielem Wykonawcy będzie ……………………………. 

 

§ 8 

 

1. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Zamawiający  może żądać od Wykonawcy zapłacenia kary 

umownej w wysokości 10 % wartości całego zamówienia. 



 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia  odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach cywilnych, o ile szkoda wyrządzona przez Wykonawcę  nie została pokryta 

przez naliczone kary umowne.  

3. W przypadku niezatrudnienia osoby, o której mowa w §6 ust. 1, bądź niezatrudnienia 

jej na okres minimum  miesiąca, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 

w wysokości 3 % wartości zamówienia od każdej niezatrudnionej osoby 

 

§ 9 

 

Wykonawca nie może zlecić tj.  przenieść obowiązku przeprowadzenia szkoleń osobom  

trzecim. 

§ 10 

 

Wykonawca musi działać zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 

 

§ 11 

 

W kwestiach nieuregulowanych umową zastosowanie mają postanowienia Kodeksu 

Cywilnego i ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 

§ 12 

 

W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy właściwym dla jego rozpoznania będzie 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

 

§ 13 

 

Integralną częścią umowy jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz oferta  

Wykonawcy. 

 

§ 14 

 

Umowę sporządzono w dwóch  jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

  

 

       Zamawiający:      Wykonawca: 
 


