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Załącznik nr 3 

do SIWZ – postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

W trybie przetargu nieograniczonego na: przeprowadzenie kursów prowadzących do nabycia przez uczniów kwalifikacji 

zawodowych przez zdobycie dodatkowych uprawnień pożądanych na rynku pracy w ramach projektu „PODNIESIENIE 

JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ 

REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” nr  

1/RPOWP/2018 

 

 

miejscowość, data ……................................... 

 

PROJEKT UMOWY  

Umowa Nr ............/RPOWP/2018 

 

zawarta w dniu ....... w Hajnówce 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 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) pomiędzy: 

 

Zespołem Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25, NIP ………. REGON ……………. 

Reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły ………………………….. 

zwanym dalej ‘’Zleceniodawcą” 

a Imię i nazwisko/Nazwa podmiotu ……………………………………………………………., …………………………., 

NIP………… REGON ……………….reprezentowanym przez zwanym dalej ‘’Zleceniobiorcą‘’ prowadzącym 

działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej / 

Krajowego Rejestru Sądowego została zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest usługa przeprowadzenia kursów z zakresu1: 
a. Przeprowadzenie kursu: „Spawacz TIG” 
b. Przeprowadzenie kursu: „Spawacz MIG/MAG” 
c. Przeprowadzenie kursu: „Obsługa wózka jezdniowego” 
d. Przeprowadzenie kursu: „Obsługa żurawi budowlanych” 

                                                             
1 Niepotrzebne skreślić  
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e. Przeprowadzenie kursu: „Carving i dekoracje stołów” 
f. Przeprowadzenie kursu: „Kucharz regionalny” 
g. Przeprowadzenie kursu: „Obsługa kas fiskalnych” 

a) Usługa, o której mowa w § 1 ust. 1 świadczona będzie w ramach projektu „PODNIESIENIE 
JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE 

POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY”  realizowanego  przez 
Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25, 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i 
kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności 
podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie zawodowe młodzieży na rzecz 
konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. 
Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie 
przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy 
prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju 
systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy 
z pracodawcami. 

2. Integralną część umowy stanowi: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z 
Załącznikami, Oferta Wykonawcy, Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej oferty.  

§ 2 

1. Przedmiot umowy realizowany będzie w siedzibie Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-
200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25. 

2. Przeprowadzenie2: 

Część 1. 
Kurs „Spawacz TIG” 

Program szkolenia: 103 godz. (23 godz. zajścia teoretyczne, 80 godzina zajęcia teoretyczne). 
Liczba uczestników: 1 grupa 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: listopad – grudzień 2018r. 
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia teoretyczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25   
Zajęcia praktyczne: na terenie powiatu hajnowskiego, bazę szkoleniową organizuje Wykonawca.  
Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy: 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego przed Komisją 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik, notatnik, 
długopis, teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 

                                                             
2 Niepotrzebne wykreślić  
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Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w 
sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013  poz. 554), 
Książeczek Spawacza oraz Świadectw IS. 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

Część 2. Kurs 
„Spawacz 
MIG/MAG” 

Program szkolenia: 146 godz. (26 godz. zajścia teoretyczne, 120 godzina zajęcia teoretyczne). 
Liczba uczestników: 1 grupa 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: grudzień 2018r. – luty  2019r. 
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia teoretyczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25   
Zajęcia praktyczne: na terenie powiatu hajnowskiego, bazę szkoleniową organizuje Wykonawca.  
Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy: 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego przed Komisją 
Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach 

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik, notatnik, 
długopis, teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w 
sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. 2013  poz. 554), 
Książeczek Spawacza oraz Świadectw IS. 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

Część 3. Kurs 
„Obsługa wózka 
jezdniowego” 

Program szkolenia powinien obejmować: Instruktaż wstępny, Bezpieczeństwo i higiena pracy, 
Ogólne wiadomości o budowie wózka 
Czynności związane z obsługą wózka, Typy stosowanych wózków jezdniowych, Wiadomości o 
dozorze technicznym, Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa. Zajęcia praktyczne Ogółem 
wymiar godzin na kursie nie mniejszy niż  35 godzin, z czego każdy z uczestników odbędzie 10 
godzin zajęć praktycznych – jazda wózkiem.  
Liczba uczestników: 2 grupy liczące odpowiednio po 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: styczeń - marzec 2019r.  

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000554+2013%2405%2425&min=1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000554+2013%2405%2425&min=1
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Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia teoretyczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25   
Zajęcia praktyczne: na terenie powiatu hajnowskiego, bazę szkoleniową organizuje Wykonawca 
Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy: 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Pokrycie kosztów badań lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w 
szkoleniu, 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego przed Komisją 
Urzędu Dozoru Technicznego, 

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: podręcznik z zakresu 
szkolenia, notatnik, długopis, teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 
1632), oraz Zaświadczeń Kwalifikacyjnych UDT, 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w 
formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

Część 4. Kurs 
„Obsługa żurawi 
budowlanych” 

Program szkolenia powinien obejmować: Budowa żurawi przenośnych, Obsługa żurawi 
przenośnych, Wiadomości o dozorze technicznym, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ogólne 
wiadomości o żurawiach przenośnych, Zajęcia praktyczne. Ogółem wymiar godzin na kursie nie 
mniejszy niż  50 godzin, z czego każdy z uczestników odbędzie 15 godzin zajęć praktycznych – 
praca na żurawiu.  
Liczba uczestników: 1 grupy po 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: styczeń – kwiecień 2019. 
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia teoretyczne realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25   
Zajęcia praktyczne: na terenie powiatu hajnowskiego, bazę szkoleniową organizuje Wykonawca, 
Zamawiający finansuje przewóz uczniów na miejsce realizacji zajęć praktycznych/udostępnia bazę 
dydaktyczną. 
Inne wymogi związane z organizacją kursu spoczywające na Wykonawcy: 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Pokrycie kosztów badań lekarskich o braku przeciwwskazań do udziału w 
szkoleniu,  
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 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego przed Komisją 
Urzędu Dozoru Technicznego, 

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: skrypt/podręczmik nie mniej 
niż 30 stron, notatnik, długopis, teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 
1632) oraz Zaświadczeń Kwalifikacyjnych UDT, 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń. 

Część 5. Kurs 
„Carving i dekoracje 
stołów” 

Ogółem wymiar godzin na kursie nie mniejszy niż 16 godzin, z czego każdy z uczestników 
odbędzie 12 godzin zajęć praktycznych.  
Liczba uczestników: 1 grupy po 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: styczeń – kwiecień  2019r.  
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: skrypt, notatnik, długopis, 
teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 
1632 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
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przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

Część 6. Kurs 
„Kucharz 
regionalny” 

Ogółem wymiar godzin na kursie nie mniejszy niż 80 godzin (20 teorii, 60 praktyki)   
Liczba uczestników: 1 grupy po 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: luty – kwiecień  2019r.  
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: skrypt, notatnik, długopis, 
teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 
1632 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

Część 7. Kurs 
„Obsługa kas 
fiskalnych” 

Ogółem wymiar godzin na kursie nie mniejszy niż 16 godzin, z czego każdy z uczestników 
odbędzie 12 godzin zajęć praktycznych.  
Liczba uczestników: 1 grupy po 10 uczniów. 
Termin realizacji kursu: marzec – kwiecień   2019r.  
Miejsce realizacji kursu:  
Zajęcia realizowane w Zespole Szkół Zawodowych w Hajnówce, ul. 3 Maja 25 

 Zapewnienie kadry dydaktycznej warunkującej wykonanie usługi na wysokim 
poziomie i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych 
(Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przeprowadzenie egzaminu wewnętrznego  

 Wydanie uczestnikom materiałów szkoleniowych: skrypt, notatnik, długopis, 
teczka, 

 Ubezpieczenie uczestników szkolenia od następstw nieszczęśliwych 
wypadków, 

 Zapewnienie cateringu w postaci kawy, herbaty, ciastek, napojów, 

 Przeprowadzenie ankiet ewaluacyjnych, 



 
 

Projekt „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W HAJNÓWCE POPRZEZ 
REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” realizowany przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Oś Priorytetowa III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów 
kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 
nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z 
pracodawcami. 
 

 Wykonanie dokumentacji faktograficznej w ilości nie mniejszej niż 20 zdjęć, 

 Wydanie uczestnikom zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w 
sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 
1632 

 Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017 poz. 1632), 

 Przekazanie Zamawiającemu, po zakończeniu kursu dokumentacji z 
przebiegu jego organizacji – poświadczonej za zgodność z oryginałem oraz 
kserokopii wydanych zaświadczeń.  

 
 

a) Przesunięcie terminu realizacji zamówienia oraz innych terminów o których mowa w umowie 
może nastąpić tylko w przypadku wystąpienia „siły wyższej” oznaczającej wydarzenie 
nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, występujące po podpisaniu umowy, a 
powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy w jej obecnym brzmieniu. W przypadku 
wystąpienia „siły wyższej” Zleceniobiorca  złoży wniosek wraz z uzasadnieniem o zmianę 
terminu najpóźniej 7 dni roboczych przed upływem terminu realizacji zamówienia. 

§ 3 

1. Zleceniodawca niezwłocznie po podpisaniu umowy przekaże Zleceniobiorcy harmonogramy 
poszczególnych zajęć. 

2. O wszelkich zmianach w harmonogramie Zleceniobiorca zobowiązany jest pisemnie 
powiadomić Zleceniodawcę najpóźniej do godziny 15:00 w dniu poprzedzającym planowany 
termin zajęć  i uzyskać akceptację zmian. 

3. Dokumentacja projektowa powinna być przechowywana w miejscu realizacji projektu. 
4. Po zakończeniu szkolenia,  Zleceniobiorca przekaże Zleceniodawcy protokół odbioru 

usługi/kartę czasu pracy, podpisane przez obie strony. Podpisane bez zastrzeżeń dokumenty 
są podstawą do wystawienia faktury/rachunku za wykonanie usługi.  

5. W przypadku stwierdzenia wad/błędów w dokumentach złożonych przez Zleceniobiorcą 
Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do wezwania Zleceniobiorcy do usunięcia wad/błędów 
przez w terminie do 2 dni roboczych. 

§ 4 

1. Zleceniodawca na zajęcia teoretyczne zapewni bezpłatnie sale/pomieszczenia znajdujące się w 
szkole – Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 25.  

2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wspierania działań Zleceniodawcy w zakresie realizacji 
projektu poprzez monitorowanie, kontrolowanie i dążenie do osiągnięcia założonych w projekcie 
wskaźników oraz informowania Zleceniodawcy o pojawiających się trudnościach w zakresie 
frekwencji uczestników.  

 

§ 5 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do: 
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a. Wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. 
b. Terminowego i sprawnego wykonania przedmiotu umowy oraz bieżącej współpracy ze 

Zleceniodawcą na każdym etapie wykonania przedmioty umowy. 
§ 6 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości brutto3:  

 Część 1 Przeprowadzenie kursu Kurs „Spawacz TIG”, w okresie listopad – grudzień 
2018 r., …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: (10 uczestników) 
(słownie brutto: …………………………………………………zł). 

 Część 2 Przeprowadzenie kursu: „Spawacz MIG/MAG”, w okresie grudzień 2018 r. – 
luty 2019 r.  …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: (10 uczestników) 
(słownie brutto:…………………………………………………………………………… zł). 

 Część 3 Przeprowadzenie kursu: „Obsługa wózka jezdniowego”, w okresie styczeń – 
marzec 2019 r., …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: 
(20 uczestników – 2 grupy po 10 uczestników)  
 (słownie brutto  ……………………………………zł). 

 Część 4 Przeprowadzenie kursu: „Obsługa żurawi budowlanych”, w okresie styczeń 
– kwiecień 2019 r., …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: 
(10 uczestników) słownie brutto:…………………………………………… zł). 

 Część 5 Przeprowadzenie kursu: „Carving i dekoracje stołów”, w okresie styczeń – 
kwiecień 2019 r., …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: 
(10  uczestników) słownie brutto:……………………………………………………… zł). 

 Część 6 Przeprowadzenie kursu: „Kucharz regionalny”, w okresie luty – kwiecień 
2019 r., …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: (10 uczestników) 
słownie brutto ……………………………………………………zł). 

 Część 7 Przeprowadzenie kursu: „Obsługa kas fiskalnych”, w okresie marzec  – 
kwiecień 2019 r. …………… zł za jednego uczestnika; łącznie za usługę: 
(10 uczestników) słownie brutto ……………………………………………………zł). 

 

2. Wynagrodzenie Zleceniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacone w ramach realizacji 
projektu „PODNIESIENIE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W 

HAJNÓWCE POPRZEZ REALIZACJĘ KOMPLEKSOWEGO PROGRAMU ROZWOJU SZKOŁY” realizowany  
przez Zespół Szkół Zawodowych w Hajnówce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
Oś Priorytetowa  III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.3. Kształcenie zawodowe 
młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1.  Kształcenie 
zawodowe młodzieży na rzecz konkurencyjności podlaskiej gospodarki – poza ZIT BOF, 
Priorytet inwestycyjny 10.4. Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb 
rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 
wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez 
mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia 
i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną  naukę zawodu realizowaną w ścisłej 
współpracy z pracodawcami. 

§ 7 

                                                             
3 Niepotrzebne skreślić 
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1. Zleceniodawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób, które będą pełniły 
funkcję koordynatora szkoleń w trakcie realizacji szkoleń/szkolenia (koordynatorem może być 
również osoba prowadząca zajęcia).  

2. W trakcie realizacji zamówienia Zleceniodawca uprawniony jest do wykonywania czynności 
kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4,3.  czynności. 
Zleceniodawca uprawniony jest w szczególności do:  

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i 
dokonywania ich oceny, 

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 
wymogów, 

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zleceniodawcy w wyznaczonym w tym 

wezwaniu terminie wykonawca przedłoży Zleceniodawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
wykonawcę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.3.  czynności w trakcie realizacji 
zamówienia: 

 oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie 
to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i 
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
wykonawcy lub podwykonawcy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez wykonawcę kopię umowy/umów o 
pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których 
dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników, (tj. w szczególności4 bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i 
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia 
umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

 zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 

 poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, Imię i nazwisko pracownika nie podlega 
anonimizacji. 

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o 
pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4.3.  czynności Zleceniodawca 
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przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez wykonawcę kary umownej w 
wysokości określonej w istotnych postanowieniach  umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego 
terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia 
przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane 
będzie jako niespełnienie przez wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności.  

5. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
wykonawcę, Zleceniodawca może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 

§ 8 

1. Zleceniodawca jest uprawniony do naliczenia kary umownej: 
a) W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminów w wysokości 1% łącznego 

wynagrodzenia brutto, określonego w § 6 ust. 1, licząc od dnia upływu terminu, za każdy 
dzień zwłoki. 

2. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do bezpośredniego potrącenia naliczonych kar 
umownych z należnego wynagrodzenia Wykonawcy.  

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zleceniodawca może odstąpić od umowy w  terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach. 

 

§ 9 

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

2. Ewentualne spory powstałe w wyniku wykonania niniejszej umowy rozpozna Sąd Powszechny 
właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
 

§ 10 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

 

ZLECENIODAWCA       ZLECENIOBIORCA  

 

 


