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UMOWA nr ZSM.KG.2241 ……… 2020 

zawarta w dniu …………………..2020 r. w Rzeszowie, pomiędzy: 

GMINĄ MIASTO RZESZÓW NIP: 8130008613 z siedzibą w Rzeszowie, ul. Rynek 1 zwaną w treści umowy 
„Zamawiającym" reprezentowaną przez Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych – Pana Mariusza Kapicę, 
a 
……………………………………………………..., ul. ……………………………, …………………………; NIP: ………………………, REGON: ……………, 
KRS: ……………………….., zwanym w dalszej części „Wykonawcą", reprezentowanym przez: 

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

Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), na podstawie regulaminu udzielania zamówień 
o wartości nie przekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 30 000,00 euro. 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest przeprowadzenie szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy dla pracodawców i osób kierujących pracownikami, nauczycieli oraz służby bhp, zgodnie programami 
ramowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w 
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.), zwanym dalej 
„rozporządzeniem” oraz zapytaniem ofertowym. 

2. Zakres szkolenia obejmuje ogółem 37 osób, w tym w poszczególnych grupach: 
a) pracodawca i osoby kierujące pracownikami .................... 3 osoby 
b) pracownik wykonujący zadania służby bhp .......................1 osoba 
c) nauczyciele ...................................................................... 33 osoby 

§ 2 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
1. W ramach zamówienia Wykonawca obowiązany jest do: 

a) przygotowania dokumentacji w postaci: listy obecności na szkoleniu, protokołu z przeprowadzonego 
szkolenia, zaświadczeń dla każdego uczestnika, 

b) przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego, o którym mowa w § 16 rozporządzenia. 
2. Dokumentację, o której mowa w ust. 1a i 1b, Wykonawca jest obowiązany przekazać Zamawiającemu najpóźniej 

w dniu szkolenia, a wymienioną w ust. 1 c, w terminie do 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.  
3. Odbiór kompletnej dokumentacji przez Zamawiającego stanowi podstawę dla Wykonawcy do wystawienia faktury 

za usługę szkoleniową. 

§ 3 

TERMIN REALIZACJI 
1. Przedmiot umowy zrealizowany będzie od dnia podpisania umowy do 9 marca 2020 r. 
2. W przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego 

odstąpienia od umowy, a Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kary umownej w wysokości 20 % wartości 
brutto określonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy. 

§ 4 

WYNAGRODZENIE 
1. Wynagrodzenie za usługę szkoleniową wynosi brutto: …………………….zł brutto (słownie: 

…………………………………………………………/100 zł). 
2. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 
3. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w ciągu 14 dni po wykonaniu usługi, na podstawie faktury wystawionej 

przez Wykonawcę i dostarczonej Zamawiającemu. 
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4. Podstawą dla Wykonawcy do wystawienia faktury za usługę szkoleniową jest odbiór przez Zamawiającego 
kompletnej dokumentacji w postaci list obecności na szkoleniu, protokołu z przeprowadzonego szkolenia 
i egzaminu oraz zaświadczeń dla każdego uczestnika. 

§ 5 

PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY 
1. Osobą uprawnioną do nadzoru prawidłowego wykonywania niniejszej umowy ze strony Zamawiającego będzie: 

……………………………………………….. 
2. Osobą odpowiedzialną za koordynację realizacji zamówienia ze strony Wykonawcy będzie: 

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

§ 6 

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

z przepisami wykonawczymi do tych ustaw. 
2. Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się rozstrzygać w sposób 

polubowny. Te spory, co do których nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia, podlegać będą rozstrzygnięciu 
przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Integralną część umowy stanowi: 
1) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami, 
2) zapytanie ofertowe Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: 

 


