
 

UMOWA  

 

Zawarta w dniu ………… r. pomiędzy Powiatem Piaseczyńskim ul. Chyliczkowska 14 

05-500 Piaseczno NIP 123 126 89 96 na rzecz Zespołu Szkół Nr1, ul. Szpitalna 10 05-500 

Piaseczno, reprezentowanym przez: Panią Bożenę Rosłoń- Dyrektora szkoły  
 

Zwaną w treści „Zamawiającym” 

 

a: 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą  

 

§1. 

 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie zajęć praktycznych z nauki jazdy dla uczniów 

klasy trzeciej technikum - technik pojazdów samochodowych. 

2. Wykonawca zrealizuje z każdym z uczniów 30 godzin lekcyjnych zajęć teoretycznych, 

30 godzin zajęć praktycznych w tym 4 godziny lekcyjne zajęć pomocy przed lekarskiej. 

3. Po zaliczeniu odpowiednich testów uczniowie otrzymają zaktualizowany profil kursanta. 

 

§2. 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami w okresie od …………….. roku do ……………. roku.  

 

§3. 

1. Strony ustalają wartość przedmiotu umowy w wysokości ………….. zł. za jednego 

szkolonego, przy ………. uczniach łączna kwota wynosi …………... słownie 

………………………………. zgodnie z ofertą stanowiącą integralną część umowy. 

2. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu przed rozpoczęciem szkolenia wstępny 

harmonogram zajęć. 

3. Dokumentem potwierdzającym realizację jest dziennik zajęć z rozliczeniem 

godzinowymi wpisie o przeprowadzonym teście uprawniającym do przystąpienia do 

egzaminu państwowego prowadzony przez instruktorów zatrudnionych przez 

wykonawcę. 

4. Wykonawca po przeprowadzeniu zajęć przekaże do ………………….. dziennik zajęć,  

w którym musi znaleźć się plan zajęć, odnotowana obecność ucznia, tematy zajęć oraz 

ocena z przedmiotu praktycznego – nauka jazdy samochodem,  

teoretycznego -  przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych. 

  

§4. 

1. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo uczniów w godzinach prowadzenia kursu. 

2. Wykonawca udostępni do przeprowadzenia zajęć samochody które są jego własnością  

i spełniają wymagane przepisami kryteria. 

3. Zespół Szkół nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie nauki jazdy 

uczniów.   

 

§5. 

 

1. Dopuszcza się w sytuacjach losowych lub trudnych sytuacjach osobistych wydłużenie 

terminu zakończenia kursu po uzgodnieniu z wykonawcą, na co zamawiający wyraża 

zgodę. 



§6. 

1. Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za nieterminowe wykonanie 

przedmiotu umowy określonego w §1 w wysokości 0,2% wartości umowy, określonej  

w §3 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu  

§7. 

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

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy 

kodeksu cywilnego. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednej dla każdej ze 

stron 

  

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 

 

 

 ………………………………                                       ………………………. 


