
Projekt 
UMOWA NR ...................... 

 
W dniu ..................... w Szydłowie pomiędzy: 

 

1) Powiatem Piotrkowskim, NIP 7712305343;  ul. Dąbrowskiego 7, 97-300 Piotrków Trybunalski 

w imieniu, którego działa Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie, adres: 97-306 Grabica, Szydłów 57, reprezentowanym 

przez Dyrektora - mgr Wiesławę Olejnik zwanym dalej 

,,Zleceniodawcą”, 

a 

2) .......................................................… ............................., zwaną dalej ,,Zleceniobiorcą”, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie udzielania zamówienia publicznego o wartości 

nie przekraczającej równowartości w złotych kwoty 30 000 euro w trybie rozpoznania cenowego na 

podstawie oferty z dnia …………………………….. została zawarta umowa, o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest świadczenie przez Zleceniobiorcę na rzecz Zleceniodawcy usługi 

polegającej na organizacji i przeprowadzeniu części praktycznej kursu prawa jazdy kategorii T 

w Szydłowie obejmującego przeprowadzenie zajęć nauki jazdy mających na celu przygotowanie 

słuchaczy kwalifikacyjnego kursu zawodowego R.03  Zleceniodawcy do egzaminu państwowego na 

prawo jazdy kategorii T (560 godzin z 28 słuchaczami uczniami), przeprowadzeniu egzaminów 

wewnętrznych w wyżej wymienionym zakresie kategorii T, a także dokumentowaniu tych zadań, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Imienna lista słuchaczy Zleceniodawcy oraz ilość godzin 

indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy. 

2. Usługa powierzana jest Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę na mocy art. 120 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz Rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 

poz. 1626) 

3. Usługa prowadzona będzie przez Zleceniobiorcę na zasadach określonych w Rozporządzeniu 

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.z 2016 r. poz. 280) 

4. Indywidualna nauka jazdy ciągnikiem rolniczym będzie realizowana przez Zleceniobiorcę  

z słuchaczami Zleceniodawcy przez instruktora nauki jazdy, który jednocześnie spełnia warunki 

określone w § 10 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w 

sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626). 



5. Terminy indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą dostosowane przez Zleceniobiorcę 

do warunków czasowych uczestników zajęć (słuchaczy Zleceniodawcy) i nie będą kolidować z 

zajęciami szkolnymi określonych planem lekcji. 

6. Każde zajęcia indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą udokumentowane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi Zleceniodawcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest 

informować Zleceniodawcę na piśmie o ilości godzin odbytych zajęć z poszczególnymi słuchaczami 

za każdy miesiąc obowiązywania przedmiotowej umowy do 10 dnia miesiąca następującego po 

miesiącu którego dotyczy informacja. 

7. Każde zajęcia indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym będą zaczynać się i kończyć  

w siedzibie Zleceniodawcy. 

8. W zakres usługi wchodzi ubezpieczenie uczestników zajęć w ramach ubezpieczenia NNW.  

9. Na warunkach uzgodnionych niniejszą umową Zleceniodawca powierza, a Zleceniobiorca 

zobowiązuje się zorganizować i przeprowadzić kurs nauki jazdy opisany w ust. 1. 

§ 2 

Czas trwania umowy 

1. Umowa zawarta zostaje na czas określony, tj do dnia 20-11-2019 r. 

2. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w wymiarze określonym w § 1 ust. 1 

przedmiotowej umowy w terminie do dnia określonego w § 2 ust. 1 Zleceniobiorca zobowiązany 

będzie zapłacić na rzecz Zleceniodawcy karę umowną w wysokości stanowiącej równowartość 

połowy wynagrodzenia za pełny kurs dla jednego słuchacza, tj. ….. zł (….. godzin x ….. zł x 1/2 = 

………………) za każdego słuchacza w odniesieniu do, którego kurs nie został zrealizowany w pełni 

w zakreślonym terminie. Poprzez niezrealizowanie umowy strony rozumieją również nie 

przeprowadzenie przez Zleceniodawcę egzaminów wewnętrznych. 

§ 3 

Prawa i obowiązku Zleceniobiorcy 

Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy określa § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626). 

§ 4 

Prawa i obowiązki Zleceniodawcy 

Prawa i obowiązki Zleceniobiorcy określa § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 244 poz. 1626). 

§ 5 

Nadzór nad realizacją umowy 

Nadzór nad realizację przedmiotu umowy z ramienia Zleceniodawcy sprawować będzie – kierownik 

szkolenia praktycznego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Centrum Kształcenia Ustawicznego  im. 

Władysława Stanisława Reymonta w Szydłowie - Pani Katarzyna Wojtczak. 

 



§ 6 

Ochrona tajemnicy Zleceniodawcy 

1. Zleceniobiorca, osoby go reprezentujące oraz osoby, które wykonują przedmiot umowy zobowiązane 

są do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, w tym w szczególności danych osobowych, 

których ujawnienie byłoby sprzeczne z interesem Zleceniodawcy. Zleceniobiorca  zobowiązuje się 

także do nie udostępniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji uzyskanych w związku z 

realizacją niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zleceniodawcy, chyba, że obowiązek udostępnienia 

informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

2. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 1 obowiązuje w okresie od dnia podpisania umowy i trwa 

również po jej ustaniu. 

3. Zleceniodawca ma prawo pisemnie upoważnić Zleceniobiorcę do przekazania konkretnej osobie 

wskazanych w upoważnieniu informacji. 

4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego paragrafu przez Zleceniobiorcę lub osoby  

go zastępujące, Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. 

5. Zleceniodawca powierza Zleceniobiorcy do przetwarzania dane osobowe słuchaczy kwalifikacyjnego 

kursu zawodowego w celu realizacji niniejszej umowy. 

6. Zleceniobiorcy powierzone zostają następujące dane osobowe: imię i nazwisko, pesel, numer 

telefonu, PKK (profil kandydata na kierowcę). 

7. W zakresie przetwarzania danych osobowych Zleceniobiorca zobowiązuje się do przestrzegania 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych. 

8. Zleceniobiorca zobowiązuje się do ponoszenia pełnej odpowiedzialności z tytułu naruszenia 

przepisów ustawy o ochronie danych osobowych w związku z przetwarzaniem powierzonych mu 

danych osobowych. 

§ 7 

Rozliczenia wzajemnych należności 

1. Za wykonanie usługi Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie w wysokości - ......... zł 

za każdą zrealizowaną godzinę (60 minut) indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem rolniczym - kat. T. 

Wynagrodzenie przysługiwać będzie jedynie za faktyczną ilość godzin świadczenia usługi  

tj. indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem. 

2. Rozliczenie odbywać się będzie w miesięcznych okresach rozliczeniowych na podstawie pisemnego 

zestawienia ilości godzin przeprowadzonych zajęć sporządzonego i podpisanego przez 

Zleceniobiorcę oraz zaakceptowanego przez Zleceniodawcę. Płatność dokonywana będzie 

przelewem na rachunek bankowy Zleceniobiorcy wskazany w treści faktury w terminie 14 dni od 

daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury zbiorczej dotyczącej ilości wykonanych godzin 

indywidualnej nauki jazdy ciągnikiem w okresie miesiąca kalendarzowego. 

3. Do kwot określonych w ust. 1 nie zostanie doliczony podatek VAT, gdyż usługa którą świadczy 

Zleceniobiorca jest zwolniona z podatku VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 jest stałe w czasie trwania niniejszej umowy i zawiera wszelkie 

dodatkowe koszty związane z realizacją przedmiotu umowy (w tym ubezpieczenie uczestników 

kursu od następstw nieszczęśliwych wypadków). 

6. W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 2, Zleceniobiorcy przysługują odsetki 

ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie. 

§ 8 

Rozwiązanie umowy 

1. Rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu na jaki została zawarta. 

2. Umowa może być rozwiązana na piśmie przez każdą ze Stron z ważnych powodów z zachowaniem 

czterotygodniowego okresu wypowiedzenia. 

3. Umowa może zostać rozwiązana przez Zleceniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w sytuacji 

określonej w § 6 ust. 4 niniejszej umowy. 

4. Zleceniobiorca zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozwiązania 

umowy przekazać Zleceniodawcy wszelką dokumentację związaną z wykonywaniem zlecenia 

będącego przedmiotem niniejszej umowy niezbędną do rozliczenia umowy, w tym w szczególności 

kopię karty przeprowadzonych zajęć słuchaczy, którzy nie zakończyli szkolenia. 

5. W przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w wymiarze określonym w § 1 ust. 1 w związku 

z rozwiązaniem umowy lub zakończeniem terminu umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest 

niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia rozwiązania umowy dokonać zwrotu do 

organu wydającego profilu kandydata na kierowcę (PKK) słuchacza, z którym nie został 

zrealizowany cały kurs. 

§ 9 

Przeniesienie praw 

Strony umowy zgodnie ustalają, że Zleceniobiorca bez zgody Zleceniodawcy wyrażonej w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności 

wynikającej z przedmiotowej umowy. 

§ 10 

Prawo właściwe 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową odpowiednie zastosowanie mają przepisy kodeksu 

cywilnego. 

§ 11 

Właściwość sądu 

Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane 

w drodze negocjacji, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu 

właściwego dla siedziby Zleceniodawcy. 

§ 12 

Inne postanowienia 



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

nieważności. 

2. Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zleceniodawcy  

i jednym dla Zleceniobiorcy. 

 

ZLECENIODAWCA        ZLECENIOBIORCA 


