
 

 

Załącznik nr 3  
U M O W A  N R ……...... / 2 0 2 1  
(Znak sprawy: ZSMIO.26.5.4.2021) 

zawarta w dniu ………………….. w Łomży 
pomiędzy 

Zamawiającym: 
Miastem Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża NIP 7182144919 - Zespołem Szkół 
Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży 
reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły – Jacka Koconia  

a 
Wykonawcą: 
Nazwa firmy ………………………………….  
Adres firmy………………………………………………. 
nr tel.: …………………….; nr fax: ……………………….; email.........................................   
REGON: ………………………….; NIP: ………………………………. 
reprezentowanym przez: ………………………………………………,  
 
zwanymi dalej „Stronami” lub „Stroną”. 
 
Strony oświadczają, że niniejsza umowa została zawarta w wyniku wyłonienia przez 
Zamawiającego Wykonawcy w trybie Zaproszenie do złożenia oferty  oraz zgodnie z ofertą 
Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy. 

 
§ 1. PRZEDMIOT UMOWY 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie kursu w zakresie  części  specjalistycznej 
kwalifikacji wstępnej na przewóz rzeczy do prawa jazdy kategorii: C, C+E, C1 i C1+E 
uczniów ZSMiO Nr 5 w Łomży kształcących się w zawodzie kierowca mechanik w 
Branżowej Szkole I stopnia, wskazanych przez Zamawiającego. 

2. Usługa objęta przedmiotem niniejszej umowy musi być wykonana zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w niniejszej umowie, a także zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Zaproszeniu do złożenia oferty  i według cen określonych w „Formularzu 
ofertowym” oferowanych przez Wykonawcę według przedstawionej - załącznik nr 1. 
Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia zajęć zgodnie z zaakceptowanym przez 
Dyrektora Szkoły programem i ustalonym harmonogramem w sposób zapewniający 
uczestnikom zajęć nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych.  

3. Szkolenie odbywać się będzie: 
-  zajęcia teoretyczne będą realizowane II semestrze roku szkolnego 2021/2022 od 7 
lutego 2022r. od poniedziałku do piątku 4 godz. tygodniowo w godzinach wpisanych do 
planu lekcji po uzgodnieniu z dyrekcją ZSMiO Nr 5 w Łomży; 
- część praktyczna kwalifikacji wstępnej musi być realizowana w dniach i godzinach nie 
kolidujących z zajęciami uczniów lub w dni wolne od zajęć szkolnych takich jak soboty, 
ferie świąteczne, ferie zimowe; uzgodnionych z poszczególnymi uczniami  po akceptacji 
Zamawiającego. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w harmonogramie zajęć pod 
warunkiem uzyskania pisemnej zgody od osoby wskazanej w § 4 pkt. 1 niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do: 
a) Przeprowadzenia zajęć teoretycznych w wyznaczonych pomieszczeniach ZSMiO Nr 5 

w Łomży, przy ul. Przykoszarowej 22. 
b) przestrzegania i dokonania właściwej weryfikacji osób, które będą bezpośrednio 

realizowały usługi szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o 
przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (tj. z dnia 7 lutego 
2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 405 z późn. zmian.) 

c) zapewnienia doświadczonych trenerów posiadających wymagane kwalifikacje 
lub uprawnienia, odpowiedzialnych za przeprowadzenie zajęć szkoleniowych pod 
względem merytorycznym, wykazanych w załączniku nr 2 do zaproszenia. 



 

 

d) prowadzenie dzienników zajęć, potwierdzających udział uczniów w zajęciach i 
przekazanie tych dokumentów Zamawiającemu, 

e) umożliwienia Zamawiającemu bądź innym uprawnionym instytucjom 
przeprowadzenia kontroli zajęć na każdym ich etapie. 

 
§ 2. WARTOŚĆ UMOWY 

1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu wykonania niniejszej umowy na kwotę: 
      brutto: ……………………………… PLN (słownie: 
……………………………………… i ..../… PLN)  
      netto:   …………………………...… PLN (słownie: 
……………………………………… i ..../… PLN) 
 
2. Wykonawca oświadcza, że określone wynagrodzenie w ust. 1 niniejszego paragrafu 

zawiera wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.  
3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji. 
4. Strony ustalają, iż umowa będzie realizowana według cen jednostkowych zawartych 

w Formularzu oferty Wykonawcy, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. 
5. Wykonawcy przysługiwać będzie prawo do wynagrodzenia i wystawienia stosownej 

faktury po wykonaniu szkolenia objętego niniejszą umową (przeszkoleniu zgłoszonych 
uczestników), na podstawie protokołu wraz z listą obecności podpisaną przez uczestników 
szkolenia.  

6. Zamawiający dopuszcza płatności podzielone na części po wystawieniu faktury i protokołu 
odbioru.  Płatność będzie możliwa  po przeszkoleniu praktycznym 1/3 uczestników, 2/3 i 
całej grupy oraz po zakończeniu  zajęć teoretycznych. 

7. Zapłata za otrzymaną fakturę z wykazaną kwotą podatku VAT zostanie przekazana na  
rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę będącym własnością Wykonawcy.  
Dane do faktury: 
Nabywca:  
Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża, NIP:7182144919; 
Odbiorca:  
Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa 22, 18-400 Łomża. 

 
§ 3. TERMIN WYKONANIA UMOWY 

Rozpoczęcie: od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 17.06.2022r. 
 

§ 4. SPOSÓB REALIZACJI 
1. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji 

przedmiotu umowy jest: 
 Andrzej Borawski – nr tel.:  86 219-87-93 w 62; e- mail: sekretariat@zsmio.pl 

2. Osobą upoważnioną ze strony Wykonawcy do kontaktów w sprawie realizacji 
przedmiotu umowy jest:  

a) ………………………………– nr tel. ………………… e- mail……………… 
3. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 - 3 nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga 

sporządzania aneksu. W takiej sytuacji wymaga się pisemnego powiadomienia drugiej 
Strony umowy. 

§ 5. WARUNKI PŁATNOŚCI 
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie protokołów 

odbioru z odbytych zajęć oraz wystawionych faktur.  
2. Płatność dokonana będzie w formie przelewu z rachunku bankowego Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 30 dni licząc od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury wystawionej prawidłowo i zgodnie z niniejszą 
umową. 

3. Termin zapłaty uważa się za zachowany jeżeli obciążenie rachunku Zamawiającego 
nastąpi w ostatnim dniu terminu płatności. 
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4. W wypadku zwłoki w płatności za realizację przedmiotu umowy Wykonawca może 
dochodzić zapłaty odsetek ustawowych. 

5. Fakt należytego wykonania umowy, zgodnie z jej warunkami, potwierdzany będzie przez 
osoby wskazane w § 4 ust 2 niniejszej umowy na fakturze wystawionej przez 
Wykonawcę. 
 

§ 6. KARY UMOWNE 
1. Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotowej umowy według 

ustalonego harmonogramu, Stronom przysługują kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach: 

a) 0,2% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia w świadczeniu usługi, określony w § 3 nie więcej jednak niż 10% 
wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1; 

b) 1% wartości brutto umowy, określonej w § 2 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia z winy Wykonawcy w świadczeniu usługi, uzgodnionej 
z harmonogramem zgodnie z § 1 ust. 4. 

2. Przez nienależyte wykonanie umowy należy rozumieć w szczególności realizację przez 
Wykonawcę  przedmiotu umowy: w ograniczonym zakresie, złą jakość wykonania 
przedmiotu umowy, niezgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 

3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne również z tytułu odstąpienia 
od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, określonej w § 2 ust. 1. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto 
umowy, określonej w § 2 ust. 1. 

5. Kary umowne są wymagalne niezależnie od stopnia zawinienia Strony zobowiązanej 
do zapłaty kary i wysokości szkody poniesionej przez Stronę naliczającą karę. 

6. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, 
Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych 
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 
poz. 380 z późn. zm.) zwany dalej Kodeksem Cywilnym, w zakresie rzeczywistej straty 
i utraconych korzyści (pełne odszkodowanie). 

7. Kara umowna będzie dochodzona przez Zamawiającego na podstawie noty 
obciążeniowej stanowiącej wezwanie do zapłaty w terminie do 14 dni licząc od daty 
wystawienia noty dla Wykonawcy. 

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych oraz innych 
należności z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy. 

9. Z zachowaniem zapisów umowy Wykonawca jest zobowiązany na zasadach ogólnych 
Kodeksu Cywilnego do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność. 

 
§ 7. WIERZYTELNOŚCI 

1. Wykonawca nie może powierzyć wykonania zamówienia podwykonawcom.  
2. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługującej mu 

od Zamawiającego bez jego zgody wyrażonej na piśmie. 
 

§ 8. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości bądź w części 

w przypadkach określonych Kodeksem Cywilnym oraz w następujących sytuacjach:  
a)  w razie zaistnienia 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 wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu 
wykonania części umowy, 



 

 

b)  w przypadku likwidacji firmy Wykonawcy, 
c)  w razie złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości Wykonawcy, 
d)  jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy w zakresie, który 

uniemożliwi wykonanie przez Wykonawcę przedmiotu umowy. 
e)  niedopełnienia obowiązków przez Wykonawcę  lub warunków realizacji 

wynikających z umowy. 
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 
należnego z tytułu prawidłowo wykonanej części umowy wg stanu na dzień odstąpienia 
i tylko w przypadku gdy ta część wykonanej umowy nadaje się do wykorzystania przez 
Zamawiającego w celu określonym w niniejszej umowie oraz gdy została odebrana przez 
Zamawiającego zgodnie z zapisami umowy. 

3. Prawo odstąpienia określone w niniejszej umowie wykonuje się na piśmie, przez 
oświadczenie złożone drugiej stronie w terminie do 30 dni od daty dowiedzenia się 
o przyczynach umożliwiających odstąpienie od niniejszej umowy. 

 
§ 9. ZMIANA UMOWY 

1. Istnieje możliwość dokonania istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy dotyczącej: 
a) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku gdy: 

− ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług, wówczas wynagrodzenie 
brutto określone w umowie ulegnie odpowiedniej zmianie, w taki sposób, 
aby wynikające z umowy wynagrodzenie netto pozostało niezmienione; 

b) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadkach: 
− wystąpienia siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego, w szczególności 

zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem 
szkody w znacznych rozmiarach, wówczas termin będzie wydłużony o czas, 
w którym usługa nie mogła być realizowana.  

2. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 
Wykonawcę i wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.  

3. Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą 
uważane za jej elementy (tworzące niniejszą umowę), oraz że będą interpretowane jako 
część umowy w następującej kolejności ich ważności:  

a) umowa, 
b) Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami 
c) Oferta Wykonawcy, 
d) Wszelka inna korespondencja dotycząca realizacji umowy.  

 Dokumenty określone powyżej w literze b) i d) stanowią integralną część umowy. 
4. Wszelkie pisemne ustalenia podpisane przez osoby właściwie upoważnione ze strony 

Wykonawcy i Zamawiającego są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który 
modyfikują, za wyjątkiem niniejszej umowy. 

 
§ 10. OCHRONA TAJEMNICY 

1. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wobec innych podmiotów 
oraz osób trzecich, wszelkich informacji dotyczących: 

a) Zamawiającego oraz jego pracowników, 
b) niniejszej umowy. 

2. Wykonawca odpowiedzialny jest za właściwe przechowywanie wszelkich dokumentów 
i materiałów, związanych z realizacją przedmiotu umowy, tak aby w żaden sposób 
nie były one dostępne dla osób postronnych.  

3. Przedmiot umowy nie może być wykorzystywany do żadnego rodzaju materiałów 
propagandowych, reklamowych i marketingowych.  

4. Powyższe nie dotyczy dokumentów i czynności, których wykonywanie jest niezbędne lub 
dozwolone z mocy prawa.  

5. Zobowiązania określone w niniejszym paragrafie wiążą Wykonawcę także 
po rozwiązaniu umowy. 



 

 

 
§ 11. INNE POSTANOWIENIA 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego.  

2. Ewentualne sporne kwestie wynikłe w trakcie realizacji niniejszej umowy Strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku braku porozumienia Stron, właściwym 
do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji nin. umowy jest sąd właściwy 
miejscowo dla Zamawiającego. 

3. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym 
egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 
Załączniki: 
 Zaproszenie do złożenia oferty 
 Formularz ofertowy  
 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
 Odpis z KRS. 
 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych 

 
 
 

WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY 
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