
PROJEKT

UMOWA

zawarta w dniu .................... 2022 roku, pomiędzy:

Skarbem Państwa - Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu, nadinsp. 

Piotrem Mąką      z siedzibą w Poznaniu 60-844 ul. Kochanowskiego 2a 

posiadającym NIP 777-00-01-878, Regon 630703410, zwanym w dalszej części 

umowy Zamawiającym

a

………………………………………………………………. prowadzącym działalność 

gospodarczą pod nazwą: …………………………………..., NIP ……………………..., 

Regon ……………………..., zwanym dalej Wykonawcą.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia         
wraz z egzaminem dla pracowników komórek i jednostek organizacyjnych Policji               
woj. wielkopolskiego zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci 
elektroenergetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru „E” do 1 KV                    
oraz zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci cieplnych i innych 
urządzeń energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub/i dozoru – w celu 
zdobycia przez nich odpowiednich uprawnień.

§ 2

Kursy będą odbywać się w formie zdalnej w ramach godzin pracy pod warunkiem 
zachowania możliwości identyfikacji osoby, której kwalifikacje się sprawdza i 
zabezpieczenia przebiegu egzaminu przed ingerencją osób trzecich w październiku
2022 r. 

§ 3

⦁ Liczba pracowników kierowanych na szkolenie – 44 osoby (49 szkoleń).

⦁ Zamawiający zastrzega, że liczba uczestników może ulec zmianie.

⦁ Określenie ilości osób, przyjęte zostało przez Zamawiającego szacunkowo, w 

celu wyliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i nie może być podstawą 

roszczeń            ze strony Wykonawcy w razie mniejszej lub większej liczby 

osób w trakcie realizacji umowy.

⦁ Faktyczna ilość osób kierowanych na przedmiotowe szkolenia wynikać będzie            

z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego w tym zakresie.
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⦁ W razie wystąpienia zmian w harmonogramie kursu z powodów zależnych                

od Zamawiającego lub uczestnika/ów kursu/ów, Wykonawca dostosuje 

sposób świadczenia usługi do bieżących potrzeb Zamawiającego lub 

uczestnika/ów kursu/ów pod warunkiem, że zmiany te nie spowodują 

zwiększenia kosztów świadczenia usługi. 

⦁ Zamawiający może odstąpić od świadczenia usługi z Wykonawcą najpóźniej           

do dnia rozpoczęcia świadczenia usługi, jeżeli z przyczyn niezależnych                     

od Zamawiającego utraci on możliwość finansowania przedmiotu 

zamówienia         lub z innych uzasadnionych przyczyn, w szczególności w 

wyniku: absencji uczestnika/ów kursu/ów związanego m.in. z chorobą, 

zaistnienia wydarzeń nadzwyczajnych lub wystąpienia innych okoliczności, 

których zaistnienie uniemożliwia przeprowadzenie kursu w pierwotnie 

określonym terminie.

⦁ Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania umowy w całości.

⦁ Wykonawca gwarantuje niezmienność ceny w okresie obowiązywania umowy.

§ 4

⦁ Wykonawca zobowiązuje się:

⦁ przeprowadzić szkolenia zgodnie z niniejszą umową oraz obowiązującymi 

w tym     

       zakresie przepisami prawa;

⦁ sporządzić i wydać uczestnikom kursów zaświadczeń o uczestnictwie w 

kursach.

⦁ Zamawiający zobowiązuje się: 

⦁ współdziałać z Wykonawcą w zakresie potrzebnym dla przeprowadzenia  

  szkoleń;

⦁ zapewnić udział zgłoszonych uczestników w szkoleniach.

3. Wykonawca oświadcza, że osoby na stanowiskach m.in. specjalista ds. 

szkoleń, specjalista ds. księgowości, które są związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia są zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

§ 5

Strony umowy ustalają, że:

1) Jednostkowy koszt szkolenia + egzaminu, zgodnie z przedstawioną ofertą cenową 

wynosi …………...złotych brutto/netto (słownie:……………….złotych, 00/100), co 

stanowi: opłata za kurs w kwocie …………….złotych + egzamin w wysokości 

……………... złotych (10% najniższego wynagrodzenia);

3) Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania faktur w formie elektronicznej.                                 

Zgodnie z ustaleniami faktury będą przesyłane na adres: 

justyna.siebert@po.policja.gov.pl                                    lub 

eliza.borak@po.policja.gov.pl;

4) Zamawiający dokona zapłaty na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT       

przez Wykonawcę w terminie 14-21 dni od daty zakończenia kursów przelewem                
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na rachunek wskazany na fakturze, z terminem płatności nie później niż 14 

listopada 2022 roku;

5) Wykonawca nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z 

niniejszej

umowy innemu podmiotowi bez zgody Zamawiającego;

6) Jeżeli strony nie uzgodnią inaczej, dopuszcza się dokonywanie zawiadomień w 

ramach

niniejszej umowy w formie elektronicznej.

§ 6

W sprawach nieuregulowanych treścią umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

§ 7

Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym 

dla każdej ze stron.

WYKONAWCA   ZAMAWIAJĄCY
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