
        Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 31.08.2021 r. 

 

 

 

U M O W A 
(projekt) 

 

zawarta w dniu 30 lipca 2021 r. pomiędzy Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Aleksandra Świętochowskiego z siedzibą w Gołotczyźnie, ul. Ciechanowska 18b, 06-430 Sońsk, woj. 

mazowieckie REGON: 000861877,  NIP:566–13–62–719, w imieniu którego działa:  

Dyrektor – Marek Rutkowski, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”,  

a   
………………………….. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą 

……………………………………………………….  pod adresem ……………………, ul. 

………………………….., posiadającą numer NIP: …………oraz REGON:130926662,  zwanym w 

treści umowy Wykonawcą;   

 

zgodnie z dokonanym wyborem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 

31 sierpnia 2021 r., przeprowadzonym w trybie  zapytania ofertowego (opublikowanym na 

stronie BIP w dniu 1 września 2021 r.) – o następującej treści:    
 

§ 1 
PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem Umowy jest usługa szkoleniowa pn.: „praktyczne nauczanie uczniów Zespołu 

Szkół CKR w Gołotczyźnie umiejętności kierowania samochodem osobowym w zakresie 

wymaganym dla prawa jazdy kategorii B mającego na celu przygotowanie uczestników do 

egzaminu państwowego umożliwiającego uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami w 

zakresie prawa jazdy kategorii B – zgodnie ze  stanowiącymi integralną część Umowy złożoną 

przez Wykonawcę ofertą oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia (SWZ). 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, usługa szkoleniowa zwana w dalszej treści „nauką jazdy” będzie 

przeprowadzana na następujących  zasadach i warunkach: 

1) Nauka jazdy prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 

w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t. j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1212) oraz właściwymi aktami wykonawczymi do tej ustawy, w tym w 

szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 

marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 

pojazdami, instruktorów i wykładowców. (Dz. U. 2018 r. poz. 1885). 

2) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić w ramach nauki jazdy wymaganą liczbę zajęć w 

ilości 1840 godzin zegarowych (1 godzina = 60 minut). 

3) Ilość uczestników – 60 osób. 

4) Wymiar nauki jazdy na każdego ucznia – 30 godzin + 40 minut na egzamin praktyczny. 
 

5) Częstotliwość zajęć: zajęcia części praktycznej kursu odbywać się będą na podstawie 

harmonogramu stanowiącego załącznik do umowy oraz na podstawie indywidualnych ustaleń 

z uczestnikami. 

6) Wykaz uczestników kursu przekazuje Wykonawcy Dyrektor Zespołu Szkół w terminie 

umożliwiającym prawidłową realizację przedmiotu niniejszej umowy. 

7) W trakcie trwania kursu opiekę nad uczestnikami ponosi Wykonawca. Tym samym ponosi on 

pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników, a także za ewentualne szkody, które 

mogą powstać w związku z ich udziałem w nauce jazdy. 

8) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem nauki 

jazdy oraz przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych dla każdego uczestnika. 

3.   Obowiązki Wykonawcy: 

1) zapewnienie warunków szkolenia zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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2) zapewnienie reżimu sanitarnego i środków bezpieczeństwa dla uczestników kursu zgodnie z 

wymogami prawa i wytycznymi inspekcji sanitarnej w związku z pandemią koronawirusa 

COVID-19 oraz sprawowania skutecznego kierownictwa i nadzoru w tym zakresie, za co 

Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność; 

3) informowanie na bieżąco Zamawiającego o problemach mogących mieć wpływ na realizację 

nauki jazdy (np. o przypadkach nieobecności uczestników na zajęciach); 

4) wydanie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu umożliwiających przystąpienie do 

egzaminu państwowego oraz dostarczenie do Zamawiającego ich kserokopii; 

5) dostarczenie przez Wykonawcę Zamawiającemu karty przeprowadzonych zajęć 

przedstawiającej daty i godziny przeprowadzenia zajęć w ramach nauki jazdy w odniesieniu do 

programu szkolenia; 

6) prowadzenie przez Wykonawcę dziennika zajęć nauki jazdy z imienną listą obecności 

uczestników i odnotowaną na bieżąco ilością godzin uczestników nauki jazdy oraz z wynikami 

egzaminu wewnętrznego. 

7) prowadzenie karty drogowej pojazdu/ów stanowiących własność Zamawiającego, 

8) zarejestrowanie uczestnika nauki jazdy w portalu OSK i prowadzenie dokumentacji związanej  

ze szkoleniem. 

4. Jakiekolwiek zmiany w zakresie realizacji Umowy konieczne z tytułu zmian przepisów prawa 

powszechnie obowiązującego lub zmian innych zasad regulujących przygotowanie i prowadzenie 

kursu, których wprowadzenie jest niezbędne do prawidłowej realizacji Umowy, nie warunkują 

powstania po stronie Wykonawcy jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń finansowych w 

stosunku do uczestników nauki jazdy lub do Zamawiającego. 

5. Za datę wykonania przez Wykonawcę kursu, uznaje się datę odbioru kursu bez zastrzeżeń. 

6. Potwierdzeniem odbioru kursu będzie sporządzenie protokołu odbioru kursu. 

7. Integralną część protokołu odbioru kursu stanowią następujące załączniki: 
 

a) kserokopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursu każdego uczestnika kursu 

umożliwiające przystąpienie do egzaminu państwowego, 

b) kserokopie kart przeprowadzonych zajęć uczniów (ewidencja przedstawiająca daty i 

godziny przeprowadzenia zajęć w ramach nauki jazdy), 

c) program kursu zgodny z podstawą programową w zawodach, w których uczą się  

    uczniowie, 

d) dziennik zajęć nauki jazdy wraz z imiennym wykazem uczestników i odnotowaną na 

    bieżąco obecnością i ilością godzin nauki jazdy oraz z wynikami egzaminu  

    wewnętrznego, 

e) karty drogowe samochodu/ów stanowiących własność Zamawiającego. 
 

8. Protokół odbioru kursu podpisany bez zastrzeżeń wraz z załącznikami stanowi podstawę 

wystawienia faktury VAT za realizację Umowy. 

9. Ze strony Wykonawcy osobą/-ami wyznaczoną/-ymi do pełnienia funkcji instruktora nauki  

jazdy  zgodnie  z  aktualnie  obowiązującymi   przepisami   prawa   będzie/-ą: 

1)   ………………                   2)    ………………  

10. Zamawiający udostępnia Wykonawcy: 

1) samochód osobowy odpowiadający wymaganiom określonym dla kat. B prawa jazdy, 

2) plac manewrowy na terenie Zespołu Szkół CKR w Gołotczyźnie, 

3) sale i komputery do przeprowadzenia egzaminu teoretycznego. 
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11.  Zajęcia praktyczne nauki jazdy muszą odbywać się: 

1) na placach manewrowych zapewnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę, 

2) w ruchu drogowym i ulicznym na terenie powiatu ciechanowskiego.  

12. Naukę jazdy Wykonawca będzie realizował własnym/i samochodem/ami osobowymi w 50% godzin 

oraz w 50% samochodem/ami zapewnionymi przez Zamawiającego.  
 

§ 2 
OŚWIADCZENIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca oświadcza, że: 

1) kurs prowadzony będzie przez podmiot posiadający wpis do rejestru przedsiębiorców 

prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, właściwego dla wymaganego miejsca 

prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, o którym mowa w art. 28 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami, 

2) dysponuje osobami zdolnymi do należytego wykonania Umowy, 

3) realizując Umowę nie naruszy w żaden sposób praw osób trzecich, w szczególności praw 

autorskich, osobistych i majątkowych, a kurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem 

materiałów szkoleniowych i prezentacji przez niego opracowanych bądź takich, co do których 

przysługują mu wszelkie prawa do wykorzystania na potrzeby realizacji Umowy; 

4) wyraża zgodę na kontrolowanie realizacji Umowy i związanych z tym dokumentów przez 

Zamawiającego lub upoważnione do tego instytucje; w przypadku realizacji kontroli przez 

osoby inne niż przedstawiciele Zamawiającego niezwłocznie poinformuje o tym telefonicznie 

Zamawiającego; 

5) w toku realizacji Umowy będzie postępował zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem, że w przypadku sprzeczności decydujący głos przysługuje Zamawiającemu; 

6) w przypadku powierzenia przez Wykonawcę wykonania całości lub części zobowiązań 

wynikających z Umowy osobom trzecim za działania lub zaniechania tych osób Wykonawca 

odpowiada jak za własne; 

7) Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do 

realizacji przez niego Umowy bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego i uczestników 

kursu jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 

*w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostaną wprowadzone 

następujące postanowienia: 

8) Wykonawcy, którym wspólnie powierzono wykonanie niniejszej Umowy ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z Umowy. 

9) Wykonawcy, którym wspólnie powierzono wykonanie niniejszej Umowy, najpóźniej w dniu 

podpisania umowy zobowiązani są przedłożyć umowę regulującą ich wzajemną współpracę. 

10) Pełnomocnik Wykonawców, którym wspólnie powierzono realizację niniejszej Umowy (np. w 

ramach konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, oświadcza że przez cały okres realizacji 

niniejszej Umowy, upoważniony będzie do reprezentowania względem Zamawiającego 

wszystkich Wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 

upoważniony będzie do : 
 

a) składania oświadczeń woli, 

b) dokonywania czynności materialnoprawnych, 
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c) wystawiania faktur/rachunków, odbioru płatności i dokonywania wszelkich czynności 

wynikających z Umowy, 

d) przyjmowania w imieniu wszystkich Wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego oraz oświadczeń materialnoprawnych, 

e) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 

f) reprezentowania wszystkich Wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

g) podpisywania w imieniu wszystkich Wykonawców wszelkich dokumentów związanych z 

realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania Umowy, umów, aneksów do 

Umowy, protokołów, 

h) wskazywania osób odpowiedzialnych za realizację Umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) terminowego wykonania wszystkich czynności związanych z realizacją niniejszego zamówienia, 

2) realizacji zadań wymienionych w § 3, z zachowaniem należytej staranności zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz wymogami w tym zakresie, 

3) przedstawiania rzetelnych dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy, 

4) udzielania na każde żądanie Zamawiającego informacji o przebiegu realizacji umowy, 

5) przestrzegania obowiązków dotyczących zachowania poufności oraz ochrony danych 

osobowych zgodnie z § 12 i § 13 umowy, 

6) wykonywania czynności wchodzących w skład przedmiotu umowy wyłącznie przez osobę 

upoważnioną przez Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych. 

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za osobę/y, które będą wykonywać czynności 

wchodzące w skład przedmiotu niniejszej umowy wskazane w § 1 ust. 9 i ust. 10 niniejszej 

umowy. 

EGZAMINY i POŚWIADCZENIA 

1. Po zakończeniu zajęć nauki jazdy Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić egzamin wewnętrzny 

dla uczestników Kursu. Do egzaminu wewnętrznego może przystąpić uczestnik kursu, który odbył 

wymaganą programem kursu ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Egzamin wewnętrzny 

składa się z części: 

a) teoretycznej - przeprowadzonej w sali szkoleniowej przy użyciu testu komputerowego, 

b) praktycznej - przeprowadzonej na placu manewrowym i w ruchu drogowym po uzyskaniu przez 

uczestnika pozytywnego wyniku z części teoretycznej egzaminu. 

2. Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego Wykonawca zobowiązuje się 

wydać każdemu uczestnikowi kursu zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu, 

uprawniające do przystąpienia do egzaminu państwowego prawa jazdy, zgodnie 

z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie. 

§ 4 
ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY 

1. Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzać naukę jazdy przy pomocy instruktorów, którzy 

spełniają wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na bieżąco oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

informować o wynikach egzaminów wewnętrznych uczestników nauki jazdy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie na bieżąco oraz na każde wezwanie Zamawiającego 

informować o problemach mogących mieć wpływ na prawidłową realizację nauki jazdy, w 

szczególności nieobecnościach uczestników. 

4. Wykonawca zobowiązuje się w ramach nauki jazdy wykonać należycie wszystkie obowiązki 

wskazane w Umowie. 

§ 5 
TERMIN REALIZACJI 

1. Termin wykonania całego przedmiotu zamówienia: od dnia zawarcia umowy, do dnia  

30.06.2022 r. 

2. Termin, o którym mowa w ust.1 oznacza, że Wykonawca zobowiązuje się w terminie wskazanym 

w ust. 1, aby uczestnicy kursu odbyli wszystkie wymagane programem nauki jazdy zajęcia i 

przystąpili do egzaminów wewnętrznych oraz na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu 

otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia oraz zdobycie niezbędnych 

umiejętności do przystąpienia do egzaminu państwowego prawa jazdy kategorii B. 

3. W przypadku negatywnego wyniku egzaminu wewnętrznego Wykonawca zobowiązany jest 

zapewnić przeprowadzenie kolejnego egzaminu wewnętrznego dla każdego uczestnika kursu, aż 

do uzyskania przez niego pozytywnego wyniku egzaminu wewnętrznego. 

4. Szczegółowy harmonogram kursu zostanie uzgodniony przez Wykonawcę, który będzie realizował 

zamówienie, indywidualnie z Zamawiającym. 

5.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w harmonogramie kursu za zgodą Zamawiającego. 
 

§ 6 
WYNAGRODZENIE 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu należytego wykonania niniejszej Umowy wynosi: 

 ...................... zł brutto (słownie: ........................................................ ). 

(wynagrodzenie stanowi iloczyn ceny jednostkowej brutto za przeprowadzenie kursu dla jednego 

uczestnika kursu i maksymalnej liczby uczestników kursu). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ustalane jest w oparciu o cenę jednostkową za 

przeprowadzenie kursu dla jednego uczestnika kursu, która wynosi: …………………………………….. zł 

netto:  ..............................................................  zł  

brutto: ………………….…………………….…, w tym ………..% VAT, tj………….……………..zł. 

3. W podanym w ust. 1 i 2 wynagrodzeniu uwzględnione zostały wszystkie koszty 

Wykonawcy, wynikające z realizacji przedmiotu umowy. Z uwagi na powyższe 

Wykonawcy nie będą przysługiwały w stosunku do Zamawiającego jak i uczestników 

kursu żadne dodatkowe roszczenia finansowe. 
 

§ 7 
ROZLICZENIA 

1. Zapłata faktury końcowej za przeprowadzony kurs, nastąpi na podstawie Protokołu odbioru kursu, 

podpisanego bez zastrzeżeń i dostarczonego przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz załącznikami, 

o których mowa w § 1 ust. 7, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury i Protokołu odbioru 

nauki jazdy przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany na 

fakturze. 
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2. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej dodatkowo powinna zawierać 

typ numeru PEPPOL. Jeśli zamówienie objęte jest mechanizmem podzielonej płatności (split 

payment), faktura powinna zawierać w tym zakresie informacje, zgodnie z regulacją zawartą w 

ustawie z dnia z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz 

niektórych innych ustaw (t. j. Dz.U. z 2020, poz. 106 ze zm.). 

3. Za datę zapłaty należności uważa się datę złożenia dyspozycji wykonania przelewu bankowego przez 

Zamawiającego. 

4. Zwłoka w zapłacie faktury rodzi po stronie Zamawiającego obowiązek zapłaty odsetek ustawowych. 

5. Konto bankowe, o którym mowa w ust. 1, wskazane na fakturze przez Wykonawcę będącego 

przedsiębiorcą, musi znajdować się na wykazie rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z 

prowadzoną działalnością gospodarczą, wymienionych w wykazie podmiotów zarejestrowanych 

jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji 

Skarbowej. W przypadku podania przez Wykonawcę na fakturze numeru rachunku bankowego nie 

spełniającego powyższego warunku, zapłata za fakturę zostanie wstrzymana do czasu wskazania 

przez Wykonawcę numeru rachunku bankowego spełniającego ten warunek, a Zamawiający nie 

będzie miał prawa do naliczenia za ten okres odsetek ustawowych za zwłokę w zapłacie. 

6. Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku VAT (NIP: .............................................. )/korzysta 

ze zwolnienia w zakresie podatku VAT/nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT (wybrać 

właściwe). 

7. Wykonawca nie może dokonać cesji całości lub części wierzytelności wynikających z niniejszej 

Umowy na podmioty trzecie bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

8. Płatności będą realizowane w transzach miesięcznych, przy czym pierwsza transza za miesiące  

   wrzesień i październik 2021. 

§ 8 
PODWYKONAWSTWO 

1. Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie następującej części zamówienia: 

1)    ....................................................... * (dane Podwykonawcy - jeżeli jest to znane), 
lub 
1)      brak części zamówienia, wskazanych do zlecenia Podwykonawcom*. * niepotrzebne 
skreślić 

2. Istnieje możliwość dokonania zmiany osób wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu jedynie 

za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. 

3. Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę osób wyszczególnionych w ust. 1 niniejszego 

paragrafu w następujących przypadkach: 
 

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych, 

2) jeżeli zmiana tej osoby stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy. 
 

4. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego 

paragrafu jeżeli uzna, że nie wykonuje on należycie swoich obowiązków wynikających z umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie 

wskazanym we wniosku Zamawiającego z zastrzeżeniem spełniania wymagań określonych w 

Umowie. Wszelkie koszty z tym związane poniesie Wykonawca. 
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5. W przypadku zmiany osoby wyszczególnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba 

powołana do pełnienia w/w obowiązków musi spełniać wymagania określone w SWZ. 

Zamawiający dopuszcza zmianę osoby wyszczególnionej w ust. 1 pod warunkiem, że Wykonawca 

wykaże także, iż nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wymagane w 

SWZ dla tej osoby. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działanie lub zaniechanie Podwykonawcy, jak za 

działanie lub zaniechanie własne. 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach: 

a) Wykonawca nie wykonuje zobowiązań wynikających z Umowy lub wykonuje je nienależycie 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Go przez Zamawiającego do wykonania 

zobowiązań wynikających z Umowy, w określonym w wezwaniu terminie, z zastrzeżeniem, iż 

w razie niezastosowania się do treści wezwania, Zamawiający będzie uprawniony do 

odstąpienia od Umowy, 

b) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa. 
 

2. Ponadto Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 

publicznemu. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z 

tytułu wykonania części umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności 

wraz z podaniem uzasadnienia, w terminie 30 dni od zaistnienia przesłanek odstąpienia. 
 

§ 10 

KARY UMOWNE 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne wynoszące: 

a) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za nieterminowe 

wykonanie przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

z zastrzeżeniem § 5 ust.5 Umowy, 

b) 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy za nienależyte 

wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 
 

2. Z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia 

umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy. 

3. Zapłata kary umownej, na podstawie postanowień Umowy nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego naprawienia szkody w pełnej wysokości na zasadach ogólnych. 

4. Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość potrącania kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy dotyczący przedmiotu niniejszej umowy bez dodatkowego wezwania. 

5. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych w każdym przypadku, w którym powody 

nienależytego wykonania Umowy nie leżały po stronie Wykonawcy, czego udowodnienie 

spoczywa na Wykonawcy. 
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6. Maksymalna wysokość kar umownych nie powinna przekroczyć wartości 50% maksymalnego 

całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W 

przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może odstąpić od 

umowy, w terminie do 2 miesięcy od momentu przekroczenia maksymalnej wysokości kary 

umownej. 

7.  Strony potwierdzają, iż zastrzeżone w ust. 1 niniejszego paragrafu kary umowne są od siebie 

niezależne i mogą być dochodzone łącznie w związku z wystąpieniem każdej z przesłanek do ich 

naliczenia; w szczególności odstąpienie od Umowy nie skutkuje utratą uprawnienia do naliczenia 

i dochodzenia kar umownych za zdarzenia, jakie nastąpiły do momentu złożenia oświadczenia o 

odstąpieniu od Umowy lub jej rozwiązania. 

§ 11 

ZMIANY UMOWY 

1. Wszelkie zmiany Umowy pod rygorem nieważności, wymagają zastosowania formy pisemnego 

aneksu, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 Umowy. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Wykonawcy, któremu Zamawiający udzielił 

zamówienia, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków: 
 

a) Umowa została zawarta z Wykonawcami występującymi wspólnie w postępowaniu 

prowadzonym w celu zawarcia niniejszej Umowy (konsorcjum), 

b) zmiana polega na zaprzestaniu realizacji zamówienia przez jednego lub kilku Wykonawców, 

którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie zamówienia, 

c) zmiana nie powoduje zmiany poziomu wynagrodzenia o którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy 

oraz zmian cen jednostkowych, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany treści umowy w następujących przypadkach: 

1) zmiany ilości uczestników szkolenia (w szczególności - zmniejszenie liczby uczestników z 

powodów niezależnych od Zamawiającego, np. rezygnacja uczestnika/uczestników, brak 

możliwości uzupełnienia, przeciwwskazania zdrowotne do odbycia szkolenia), 

2) przedłużenie terminu realizacji umowy - gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, nie 

będzie możliwe wykonanie zamówienia w pierwotnie ustalonym terminie (w szczególności - 

opóźnienia uczestników w wykonywaniu badań lekarskich, konieczność wyłaniania nowych 

kandydatów do udziału w szkoleniu), 

3) zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w sytuacji zmniejszenia liczby uczestników 

nauki jazdy - proporcjonalnie do ilości przeszkolonych osób, 

4) zmiany podwykonawców oraz zakresu usług im powierzonych, 

5) zmiany osób wskazanych w umowie, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, na 

inne osoby, pod warunkiem, że nowo wyznaczone osoby legitymować się będą co najmniej 

takim samym doświadczeniem i kwalifikacjami, jak osoby zastępowane; Wykonawca 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że nowo wyznaczone osoby spełniają ww. 

warunek. 

6) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w takim przypadku zmianie 

mogą ulec te zapisy Umowy, na które zmiana przepisów miała wpływ, 

7) w pozostałych przypadkach wskazanych w niniejszej umowie. 
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§ 12 

PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Strony zobowiązują się do zapewnienia, że przetwarzanie danych osobowych związane z realizacją 

przedmiotu umowy będzie zgodne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w 

szczególności rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) - dalej RODO. 

2. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych 

osobowych swoich pracowników i współpracowników przekazanych Wykonawcy w celu wykonania 

przez niego niniejszej umowy. Zakres przekazanych Wykonawcy danych osobowych obejmuje imię 

i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej. 

3. Zamawiający oświadcza, iż administratorem danych osobowych przekazywanych zgodnie 

z § 1 ust. 2 pkt 8 niniejszej umowy, jest  ..................................  z siedzibą  .......................... , który 

zgodnie z art. 28 ust. 3 RODO zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych z 

Wykonawcą zgodnie z załączonym wzorem do niniejszej umowy. Powierzenia odbywać się będą w 

ramach wynagrodzenia określonego w § 6. 

4. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14 

RODO, dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji przedmiotu umowy wobec 

osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał, w szczególności 

wobec swoich pracowników i innych osób uczestniczących w imieniu Wykonawcy w realizacji 

przedmiotu umowy oraz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca wskazał jako 

Podwykonawców. 

5. W przypadku, gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca będzie współpracował przy 

realizacji przedmiotu umowy z innymi osobami lub w celu realizacji umowy pozyska dane innych 

osób, Wykonawca zobowiązuje się do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w 

art. 13 albo art. 14 RODO. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec pracowników i współpracowników Zamawiającego, a 

także wobec osób trzecich, za przetwarzanie powierzonych danych niezgodnie z niniejszą umową 

lub z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

7. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń związanych ze 

szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, 

żądań, pozwów lub innych działań podejmowanych przez osoby fizyczne lub podmioty trzecie (w 

tym organy nadzorcze), które będą wynikać z naruszenia lub będą dotyczyć naruszenia obowiązków 

Wykonawcy w zakresie ochrony danych osobowych. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia odrębnej umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

9. Zamawiający zastrzega prawo do zlecenia przetwarzania dodatkowych rodzajów danych 

osobowych czy kategorii osób, których dane dotyczą. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje 
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zmianę treści niniejszej umowy lub umowy wskazanej w ust. 3 niniejszego paragrafu. Zmiana będzie 

polegała na wprowadzenia dodatkowych rodzajów danych osobowych czy kategorii osób, których 

dane dotyczą. 

§ 13 
ZACHOWANIE POUFNOŚCI 

1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji poufnych oraz 

do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące realizacji przedmiotu 

umowy. 

2. Za informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje i/lub materiały dotyczące 

Zamawiającego lub związane z realizacją przedmiotu umowy przekazane Wykonawcy przez 

Zamawiającego, które nie są znane lub nie powinny być znane publicznie, powzięte/otrzymane 

przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem lub przy okazji wykonywania Umowy, a w 

szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje chronione 

na podstawie ustawy 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz informacje chronione 

na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych. 

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy ich 

przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub zapisu na 

komputerowym nośniku informacji). 

4. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji poufnych: 
 

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez Stronę 

uprawnioną lub za jej zezwoleniem. 
 

5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych Zamawiającego, z wyjątkiem kopii 

niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie wykonane kopie będą określone jako 

należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji poufnych 

Zamawiającego, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji przedmiotu 

umowy. 

7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne Zamawiającego osobie trzeciej wyłącznie po 

uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca, po wykonaniu przedmiotu umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego 

zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającego, w tym 

sporządzonych kopii informacji poufnych Zamawiającego. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy, także po 

wygaśnięciu umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony. 

10. Wykonawca zobowiązuje się, w związku z realizacją przedmiotu umowy przetwarzać wszelkie 

informacje i/lub materiały dotyczące Zamawiającego lub związane z realizacją przedmiotu umowy 

przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do 

realizacji obowiązków wynikających z SWZ i niniejszej umowy oraz na podstawie i w granicach 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
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w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

11. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od Wykonawcy 

zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter działania 

Wykonawcy. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za każdą, bezpośrednią lub pośrednią, 

szkodę poniesioną przez Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę postanowień 

niniejszego paragrafu. 

§ 14 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy będą miały zastosowanie: 

a) ustalenia zapytania ofertowego z dnia 31.08.2021 r. 

b) oferta Wykonawcy oraz 

odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a w szczególności: 

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. 

zm.), 

b) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 

z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.), 

e) ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, 

koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1666), 

f) ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.). 

2. Spory mogące wyniknąć przy wykonaniu umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu 

właściwego ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Za   koordynację   działań   ze   strony   Wykonawcy   podczas   realizacji   Umowy 

odpowiedzialny/na jest: ................................................................................................. Zmiana ww. 

osoby nie wymaga aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia. 

4. Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego jeden 

egzemplarz dla Wykonawcy oraz trzy egzemplarze dla Zamawiającego. 
 

Integralną część umowy stanowią: 
a) zapytanie ofertowe z dnia 31.08.2021 r., 
b) oferta Wykonawcy z dnia   ………… …. . 
 
 

 
 
 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 
 

Załącznik: Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 


