
UMOWA  Nr  

zawarta w dniu …………………. 2018 roku w Warszawie, pomiędzy: 

 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Warszawie, z siedzibą w Warszawie   
(03-231) przy ul. Odlewniczej 8, NIP 113 19 48 935,  REGON 013035534, 
reprezentowanym przez   
Pana Dariusza Marka Szczygielskiego – Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego w Warszawie 
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”, 

 

a 

 

Ośrodkiem Szkolenia  Kierowców …………………………………………………………, 

NIP: ………………….  REGON …………………. . 

reprezentowanym przez  Pana ……………………………….. - Kierownika Ośrodka  

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

 

o następującej treści: 

 

§1 

1. Przedmiotem Umowy jest przeprowadzenie  części praktycznej przedmiotu 

„Praktyka instruktorska” w ramach kursu dla kandydatów na instruktorów  

w roku 2017/2018 organizowanego przez WORD w Warszawie, według 

programu zamieszczonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury  

i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 roku w sprawie szkolenia osób 

ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami instruktorów  

i wykładowców (Dz. U. 2016/280, z późn. zm.), zwanego dalej 

„Rozporządzeniem” oraz zgodnie z regulaminem przeprowadzenia zajęć  

w ramach przedmiotu „Praktyka instruktorska” na kursie kwalifikacyjnym  

dla kandydatów na instruktorów w roku 2017/2018,  

zwanego dalej „Regulaminem”, stanowiącym załącznik do umowy.   

 

2. Zamawiający wskaże Wykonawcy osobę/osoby, zwane dalej „Uczestnikiem 

kursu”, w celu przeszkolenia zgodnie z Rozporządzeniem oraz Regulaminem. 

 

3. Wykonawca wykona zobowiązanie przy pomocy instruktora nauki jazdy, 

zwanego dalej „Wykładowcą prowadzącym” Panem ………………………………, 

oświadczając, że posiada on stosowne wykształcenie, doświadczenie i spełnia 

wszystkie wymogi prawne. 

4. Zlecenie zostanie zrealizowane przez Wykładowcę prowadzącego przy 

wykorzystaniu infrastruktury, pojazdów i sal wykładowych Wykonawcy oraz 

innych zasobów niezbędnych do wykonania zlecenia. 

5. Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia kontroli merytorycznej należytego 

wykonania umowy,  a w szczególności prawidłowości realizacji przedmiotu 



praktyka instruktorska oraz prowadzenia wymaganej dokumentacji przez 

Uczestnika kursu i Wykładowcy prowadzącego. 

 

§2  

1. Wykonawca zobowiązuje się do rzetelnego i zgodnego z programem 

przeprowadzenia przedmiotu „Praktyka instruktorska” w terminie   

od dn. 25 czerwca 2018 roku do dn. 30 czerwca 2019 roku. 

 

2. Wykonawca oświadcza, iż Wykładowca prowadzący, posiada wiedzę  

i kwalifikacje niezbędne do prowadzenia  szkolenia oraz że zapoznał się  

z Regulaminem.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu prawidłowo 

prowadzonej dokumentacji bezpośrednio po zakończeniu szkolenia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, przed rozpoczęciem szkolenia praktycznego, do 

przekazania Uczestnikom kursu ogólnych zasad organizacyjnych wynikających 

§ 23 ust 2 pkt. 8 lit. a oraz podsumowania zajęć wynikających z § 23 ust 2  

pkt. 8 lit. i  Rozporządzenia po wykonaniu części praktycznej przedmiotu. 

5. Zajęcia o których mowa w § 2 ust. 4 Wykonawca odnotowuje w dzienniku zajęć 

dostępnym w siedzibie Zamawiającego. 

 

§3 

 

1. Całkowity koszt przeszkolenia jednego Uczestnika kursu w zakresie  

jednej kategorii prawa jazdy wynosi ………. zł. brutto (słownie: ……………..  

00/100 zł. brutto). 

2. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na podstawie dostarczonej do siedziby 

Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury, wystawionej nie wcześniej niż 

z chwilą zakończenia przedmiotu „praktyka instruktorska” oraz przekazania 

Zamawiającemu poprawnie wypełnionej dokumentacji, o której mowa  

w § 2 ust. 3. 

3. W przypadku nie zrealizowania przedmiotu „Praktyka instruktorska” lub 

zrealizowania go w wymiarze krótszym od przewidzianego w programie szkolenia 

- wynagrodzenie nie przysługuje.   

4. Płatność za przeprowadzenie przedmiotu „Praktyka instruktorska”  nastąpi  

w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej 

faktury do siedziby Zamawiającego . 

5. Za termin zapłaty Strony uznają datę dokonania dyspozycji przelewu z konta 

Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.   



§4 

1.   Strony niniejszym ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych  

        praw lub przeniesienia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz  

       osoby trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego, a także wyznaczyć do  

       prowadzenia zajęć praktycznych innego Wykładowcę prowadzącego niż  

       wskazany w umowie. 

2.  Zajęcia wymagające uczestnictwa przez Uczestnika kursu w zajęciach  

        teoretycznych dla kandydatów na kierowców oraz ich przeprowadzanie może  

        być zlecone instruktorowi zatrudnionemu przez Wykonawcę oraz  

        spełniającemu wymagania wynikające z § 24 pkt. 3 Rozporządzenia. 

 

§ 5 

1.  Zamawiający ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym  

      w przypadku, gdy Wykonawca rażąco narusza warunki umowy,  

      a w szczególności: 

a) nie realizuje Umowy; 

b) realizuje Umowę niezgodnie z Rozporządzeniem oraz Regulaminem, 

c) złożył fałszywe oświadczenia lub inne dokumenty poświadczające nieprawdę,  

bądź nie podał istotnych okoliczności, mających wpływ na zawarcie Umowy 

d) dokonał bez zgody Zamawiającego zmiany Wykładowcy prowadzącego 

określonego w § 1 ust. 3 

 

§6 

1. Wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez 
Zamawiającego, a w szczególności na upublicznienie informacji dotyczących 
realizowanej usługi, podmiotu wykonującego usługę oraz kosztów jej realizacji. 

2. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do przetwarzania danych osobowych 
Uczestników kursu w zakresie niezbędnym do ich przeprowadzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych, pozyskanych w związku z realizacją Umowy, jak również do 
zapewnienia Zamawiającego nadzoru i kontroli nad przetwarzaniem ochroną 
tych danych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do zaprzestania przetwarzania danych osobowych 
Uczestników kursu po jego zakończeniu lub rozwiązaniu Umowy, zależnie od 
tego które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

 

§7 

Zmiana warunków niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 



§8 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy 

Kodeksu Cywilnego.  

2. Spory wynikłe w związku z realizacją niniejszej umowy rozstrzygał będzie Sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego. 

 

§9 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze Stron. 

         

 

 

WYKONAWCA               ZAMAWIAJĄCY 

 

 

 


