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Załącznik Nr 7 

do SIWZ - postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie 
kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji zawodowych w ramach projektu  "Technik leśnik na miarę 
potrzeb rynku pracy "  ZSL.D.271.6.2020 

  
 

PROJEKT UMOWY  
Umowa Nr ............/2020P  

 
 
zawarta w dniu ................. w Zagnańsku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku „Prawo zamówień publicznych” (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1834 tekst jednolity) pomiędzy: 
 
Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, 26-050 Zagnańsk, ul. Spacerowa 4, NIP …….……. REGON ………………. 
Reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły ……………………………………………………………………………………………………..….. 
zwanym dalej ‘’Zamawiającym” 
a Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu ……………………………………………………………., …………………………., NIP………… 
REGON ………………. reprezentowanym przez …………………………………………………………………..…..zwanym dalej 
‘’Wykonawcą‘’ prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej / Krajowego Rejestru Sądowego  o następującej treści:  

§ 1  
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia kursów zgodnie z założeniami zawartymi w szczegółowym 
opisie przedmiotu zamówienia SIWZ stanowiącym załącznik nr 1 do umowy  z zakresu1: 
 1) Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych;  
 2) Przeprowadzenie kursu operatora bezzałogowych statków powietrznych;  
2. Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 świadczona będzie  w ramach projektu " Technik leśnik na miarę potrzeb 
rynku pracy” przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  Oś 
priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój  
i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie 
jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd 
Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu:  RPSW.08.05.01-26-0053 / 19 Typ 
operacji w ramach naboru: 1. Realizacja kompleksowych programów kształcenia praktycznego organizowanego 
w miejscu pracy, w tym realizacja staży zawodowych uczniów u pracodawców oraz kursy/szkolenia, które 
prowadzą do zdobycia dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy., 5. Doposażenie szkół  
i placówek kształcenia zawodowego w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne wyłącznie jako część 
projektów wspierających kształcenie zawodowe., 6. Upowszechnianie nowoczesnego nauczania poprzez 
rozwijanie metod aktywnego i praktycznego uczenia się (m.in. wykorzystanie TIK)., 7. Zwiększanie kompetencji 
kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy uczniów i/lub słuchaczy szkół/placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe., 8. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, w tym nauczycieli zawodu  
i instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz podnoszenie kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli, w tym 
nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu jako część projektów wspierających kształcenie 
zawodowe. 
3. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - załącznik nr 1, oferta 
Wykonawcy - załącznik nr 2.  
4. Wykonawca wykona zamówienie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jak również zgodnie  
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz złożoną ofertą.  
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5. Wykonawca oświadcza iż posiada uprawnienia oraz odpowiednie kwalifikacje i warunki do należytego 
wykonania przedmiotu umowy oraz, iż dysponuje potencjałem technicznym i osobami z odpowiednimi 
uprawnieniami zdolnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy. 

§ 2 
Terminy i zakres wykonania przedmiotu umowy 

1. Przedmiot zamówienia winien zostać zrealizowany w terminach2: 
1) Przeprowadzenie kursu operatora wielooperacyjnych maszyn leśnych, w okresie:  
 a) I etap:  w okresie 01.07.2020 r. – 31.08.2020 r., (10 osób),  
 b) II etap: w okresie 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r. (10 osób),  
 c) III etap – 01.07. 2021 r. – 31.08.2021 r. – (2 osoby).  
2) Przeprowadzenie kursu bezzałogowych statków powietrznych VLOS w zasięgu wzroku, w okresie: 

 a) I etap:  01.06.2020 r. – 30.06.2020 r., (25 osób),  
 b) II etap: 01.06.2020 r. – 31.08.2020 r., ( 8 osób), 
 c) III etap: 01.09.2020 r. – 30.06.2021 r., (25 osób). 
2. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w § 7 ust. 5 terminy realizacji poszczególnych etapów 
szkolenia mogą ulec zmianie po sporządzeniu stosownego aneksu do umowy zgodnie z § 8 ust 2.  

§ 3 
Zasady realizacji umowy 

1. Odbiory i częściowe płatności będą dokonywane po wykonaniu przez Wykonawcę poszczególnych etapów 
szkoleń wymienionych w § 1 ust 1. Po zakończeniu realizacji każdego etapu szkolenia Wykonawca sporządzi 
częściowy protokół odbioru na potwierdzenie prawidłowej realizacji przedmiotu umowy dla danego szkolenia  
i grupy po czym przedstawi go do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia 
danego etapu szkolenia. W każdym protokole częściowym określone zostaną co najmniej: termin i miejsce,  
w jakim została wykonana dana część przedmiotu umowy oraz liczba uczestników kursu.  
2. Wraz z protokołem Wykonawca przekazuje Zamawiającemu dokumentację z przebiegu organizacji kursu – 
poświadczone za zgodność z oryginałem oraz kserokopie wydanych zaświadczeń. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy podpisania protokołu, jeżeli realizacja usługi nie będzie zgodna  
z wymogami wynikającymi z niniejszej umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  
4. Powyższe zasady odbioru dotyczą również sprawozdania końcowego z realizacji umowy, którego odbiór 
potwierdzony zostanie protokołem odbioru końcowego. 
5. Podpisane przez obie strony częściowe protokoły odbioru dotyczące przeprowadzonych i odebranych etapów 
szkolenia będą podstawą do wystawienia częściowej faktury VAT. 
6. W razie odmowy podpisania przez Wykonawcę końcowego protokołu odbioru lub odbioru częściowego za 
odebrany zakres przedmiotu umowy uważa się zakres wskazany przez Zamawiającego. 
7.  Osobą odpowiedzialną za kontakty z Wykonawcą ze strony Zamawiającego w sprawie realizacji przedmiotu 
zamówienia jest Pan/i ………………………………………… nr tel. …………..……  
8. Osobą odpowiedzialną za kontakty z Zamawiającym ze strony Wykonawcy w sprawie realizacji przedmiotu 
zamówienia jest Pan/i ……………………………………….. nr tel. …………….… 
9. Wykonawca wskazuje do wykonania zamówienia następujących wykładowców/instruktorów, zgodnie  
z wykazem osób będącego załącznikiem do SIWZ: 
a)................................................,  
b)................................................., 
c)................................................., 
10. Przedmiot umowy będzie realizowany przez ww. osoby, które zostały wskazane przez Wykonawcę  
w złożonej ofercie.  
11. Zastępstwo lub zmiana osób, wskazanych w ust. 9 powyżej, może nastąpić w uzasadnionych przypadkach 
spowodowanych „siłą wyższą” i wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. 
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11. Powierzenie wykonania zadań będących przedmiotem umowy innym osobom niż wskazane w ust. 9 
powyżej, jest możliwe pod warunkiem, że osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje i nie mniejsze 
doświadczenie zawodowe od osoby wskazanej w ofercie. 

 
§ 4 

Obowiązki Wykonawcy 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością oraz czuwać nad 
prawidłową realizacją umowy. 
2. Wykonawca zobowiązuje się do wspierania działań Zamawiającego w zakresie realizacji projektu poprzez 
monitorowanie, kontrolowanie i dążenie do osiągnięcia założonych w projekcie wskaźników oraz informowania 
Zamawiającego o pojawiających się trudnościach w zakresie frekwencji uczestników.  
3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Zamawiającego na piśmie o wszelkich 
sytuacjach mających wpływ na przebieg realizacji szkolenia. 
4. Wykonawca oświadcza, że zna przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące przy 
wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej umowy i oświadcza, że będzie ich przestrzegał. 
5. Zamawiający niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Wykonawcy harmonogramy poszczególnych zajęć 
oraz listy uczestników. 
6. Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w miejscu realizacji projektu. 
7. Po zakończeniu szkolenia  Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokół odbioru usługi/kartę czasu pracy, 
podpisane przez obie strony. Podpisane bez zastrzeżeń dokumenty są podstawą do wystawienia 
faktury/rachunku za wykonanie usługi.  
8. W przypadku stwierdzenia wad/błędów w dokumentach złożonych przez Wykonawcę zastrzega sobie prawo 
do wezwania Wykonawcy do usunięcia wad/błędów przez w terminie do 2 dni roboczych. 

§ 5 
Wynagrodzenie Wykonawcy 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone w ramach realizacji projektu   
" Technik leśnik na miarę potrzeb rynku pracy” przez Zespół Szkół Leśnych w Zagnańsku, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej.  Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  
Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego i kształcenia ustawicznego 
Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 
Numer projektu: RPSW.08.05.01-26-0053/19 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 strony ustalają zgodnie z ofertą 
Wykonawcy: 
 a) za jednego uczestnika kursu w wysokości …………………………..zł brutto, (słownie brutto 
 ……………………………………………………………………zł). 
  b)  Łącznie za usługę: ( ………. uczestników) w wysokości …………………… zł brutto, (słownie brutto 
 …………………………… zł).                    
3. Wynagrodzenie umowne określone w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty związane  
z wykonaniem przedmiotu umowy oraz wyczerpuje wszelkie zobowiązania Zamawiającego względem 
Wykonawcy.  
4. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będą częściowe faktury VAT prawidłowo wystawione przez Wykonawcę na 
podstawie częściowych protokołów odbioru, o których mowa w § 3 ust. 1. 
5. Zamawiający zobowiązuje się do terminowej zapłaty na rzecz Wykonawcy, określonego w § 5 ust. 2 Umowy 
wynagrodzenia za wykonanie Zamówienia zgodnie z przyjętym harmonogramem zgodnie  z § 2 ust 1. 
6. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy (poszczególnych etapów) nastąpi na wskazany przez Wykonawcę 
rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty przedłożenia faktury. Termin zapłaty uważa się za zachowany, jeżeli 
obciążenie rachunku ZAMAWIAJĄCEGO nastąpi najpóźniej w następnym dniu roboczym po terminie płatności. 
W innym przypadku WYKONAWCY należne są odsetki ustawowe za zwłokę. 
6. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia wierzytelności przysługującej mu wobec Zamawiającego  
z tytułu realizacji niniejszej umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 
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§ 6 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania są kary umowne. 
2. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy Zamawiającemu przysługuje kara 
umowna w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 1.  
3. Jeżeli Wykonawca nie będzie wykonywał należycie warunków ustalonych w niniejszej umowie lub  
w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości  
w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, określonego w § 5 ust. 2, licząc od dnia upływu terminu, za 
każdy dzień zwłoki.  
4. Po 3 stwierdzonych przypadkach, o których mowa w ust. 3 Zamawiający może odstąpić od umowy lub jej 
części z winy Wykonawcy i naliczyć karę umowną w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto 
określonego w § 5 ust. 2 umowy. 
5. Skierowanie przez Wykonawcę do realizacji umowy osoby niespełniającej wymagań określonych w SIWZ 
uznane zostanie za jej niewykonanie w zakresie w jakim osoba ta uczestniczyła w wykonaniu umowy. 
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 
7. Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy będą w miarę możliwości 
rozstrzygane polubownie. 
8. Odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia wystąpienia 
okoliczności uzasadniających odstąpienie. Odstąpienie ma skutek ex nunc, tj. od dnia złożenia oświadczenia  
o odstąpieniu drugiej stronie na piśmie lub w formie dokumentowej. 
9. Zamawiający ma prawo do potrącenia naliczonej kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego 
z niniejszej umowy a w razie nieskorzystania z takiej możliwości przez Zamawiającego lub w razie braku takiej 
możliwości kara umowna będzie płatna w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę wezwania do 
jej uiszczenia.  

§ 7 
Odstąpienie i zmiany umowy 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od 
umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu  
z tytułu wykonania części umowy. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół zaawansowania szkoleń, 
który będzie stanowił podstawę do wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie części przedmiotu 
zamówienia do dnia odstąpienia od umowy. 
3. W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu 
właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu 
do umowy.  
4. Zakres zmian może dotyczyć w szczególności: 
 1) Okresu, harmonogramu realizacji umowy; 
 2) Zabezpieczenia i kar umownych. 
5. Dokonanie zmian w umowie w postaci pisemnego aneksu do umowy może nastąpić  w przypadku zaistnienia 
następujących okoliczności: 

1) W przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 
Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na usługę; 
2) W przypadku wystąpienia „siły wyższej”. „Siła wyższa” oznacza wydarzenie zewnętrzne, 
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie można zapobiec, 
występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym 
brzmieniu; 
3) W przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji 
jakiegokolwiek elementu usług; 
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Europejskiej  Oś priorytetowa: RPSW.08.00.00 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo  Działanie: RPSW.08.05.00 Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa 
zawodowego i kształcenia ustawicznego Poddziałanie: RPSW.08.05.01 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia  
i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe) Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, IZ RPSW 1.5 Numer projektu:  RPSW.08.05.01-26-005 /19 

 

4) W przypadku konieczności zmiany terminów realizacji umowy w szczególności spowodowanej zmianami 
organizacji roku szkolnego wprowadzonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub przedłużającym się 
czasem trwania procedury przetargowej,  
5) Nieprzewidzianą przerwą w realizacji przedmiotu zamówienia wynikającą z konieczności np. 
przeprowadzenia dodatkowego naboru uczestników szkolenia, brakiem możliwości zapewnienia bazy 
szkoleniowej lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez strony. Zmiana umowy 
z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim możliwa jest pod warunkiem poinformowania 
Wykonawcy przez Zamawiającego  o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn  żądanej 
zmiany; zmian terminu realizacji umowy nie może wykraczać poza 31.08.2021 r., chyba, że Zamawiający 
uzyska zgodę Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówieni na przesunięcie 
ostatecznego terminu realizacji usług.  

§ 8 
Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.  
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnego aneksu, podpisanego przez obie 
strony, pod rygorem nieważności.  
3. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszej umowy Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności rozwiązywać 
polubownie. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikłych przy wykonywaniu niniejszej umowy jest Sąd 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  
4. Umowa zostaje zawarta z chwilą podpisania jej przez obie Strony. 
5. Pisma przesłane na adresy Stron określone w komparacji umowy uważa się za skutecznie doręczone, chyba 
że strony poinformują się pismem poleconym o zmianie adresu. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jednym dla Zamawiającego  
i jednym dla Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
                ZAMAWIAJĄCY                                                                                                      WYKONAWCA 


