
 
 
 

 

 

 

Umowa Nr …….. 

zawarta w dniu  …………….. w Zdunach pomiędzy:  

Gminą Zduny, z siedzibą ul. Rynek 2, 63-760 Zduny NIP: 621-169-40-95; REGON 

250855430 reprezentowaną przez: 

Pana Tomasza Chudego – Burmistrza Zdun  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Pani Iwony Klepackiej, 

zwaną dalej “Zamawiającym” 

Realizator Projektu WRPO:  Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Zdunach, ul. 

Strzelecka 10 63-760 Zduny 

a 

firmą ………………………………………………………………………………………………. 

NIP………………….. REGON…………………………,  

reprezentowaną przez: …………………………………………………………… 

zwaną dalej “Wykonawcą”. 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje obowiązek wykonania przedmiotu 

zamówienia tj. kurs doskonalący prawa jazdy dla uczniów  w ramach projektu 

WRPO „Dobre kształcenie zawodowe miarą sukcesu – inwestowanie w kształcenie 

zawodowe młodzieży na rzecz zdobywania umiejętności na rynku pracy” 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z warunkami 

przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, złożoną ofertą oraz 

obowiązującymi przepisami prawa.  

3. Przedsięwzięcie dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego 

w ramach programu operacyjnego na lata 2014-2020 WRPO 8.3.1. Kształcenie zawodowe 

młodzieży  

§ 2. 

1. Termin dostarczenia przedmiotu zamówienia do 31.05.2020 r.  

2. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu prawa jazdy dla 10 uczniów 

Zespołu Szkół Ponadpodstawowych  w Zdunach. 

- 30 h zajęć teoretycznych w budynku szkoły   
- 30 h praktycznej nauki jazdy 

 

Kurs zostanie zakończony  nie później niż 31.05.2020 



 
 
 

 

 

 

§ 3. 

1. Wynagrodzenie należne Wykonawcy od Zamawiającego za wykonanie dostawy 

przedmiotu zamówienia ustala się w kwocie ……................................... zł netto,  

2. Kwota wymieniona w ust. 1 uwzględnia cały zakres przedmiotu zamówienia, wszystkie 

wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym, obejmie wszelkie koszty, 

jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z obowiązującymi 

przepisami wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia. 

3. Podstawą do wystawiania faktury jest wykonanie zamówienia i wystawienie 

zaświadczeń/certyfikatów uczestnictwa. 

4. Faktura będzie płatna w terminie 14 dni od dnia  otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej faktury. 

5. Fakturę należy wystawić na Gmina Zduny, Rynek 2, 63-760 Zduny, NIP 621-169-40-95. 

§ 4. 

1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy 

obowiązywać będą następujące kary umowne: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a) 0,2 % wartości umowy - za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu 

umowy, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy;  

b) 10% wartości umowy - z tytułu odstąpienia od wykonania umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 

10% wartości umowy. 

2. Za powstałe z winy Wykonawcy szkody ponosi on wobec Zamawiającego 

odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca udziela …………………….. gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, 

liczonej od dnia odbioru końcowego. 

 
 

§ 5. 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w przypadku wykonywania 

przedmiotu umowy w sposób wadliwy, niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i 

normami lub sprzecznie z umową. 



 
 
 

 

 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy,  w przypadku: 

1) działania osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują 

przerwanie  lub zawieszenie prac, 

2) wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności formalno–prawnych mających 

wpływ na termin wykonania, 

3) gdy niedotrzymanie pierwotnego terminu realizacji umowy spowodowane jest 

przez władze publiczne, 

4) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na 

realizację zamówienia. 

3. Wskazane zmiany mogą zostać wprowadzone, jedynie w przypadku, jeżeli obydwie 

strony umowy zgodnie uznają, że zaszły wskazane okoliczności oraz wprowadzenie 

zmian jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

 

§ 6. 

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 

3. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy rozstrzygane będą przez 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego sąd. 

4. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

ZAMAWIAJĄCY     WYKONAWCA 


