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K-ZP.251.34.2021         Załącznik nr 4 
         

 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 
 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie oraz nadzór nad szkoleniem w zakresie 
podstawowego szkolenia CPL, IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów – na samolocie 
oraz symulatorze lotu dla studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie, w łącznym wymiarze 250 
godzin 

 
§ 2. 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie uprawnienia oraz doświadczenie niezbędne  
do przeprowadzenia oraz nadzoru nad szkoleniem w zakresie podstawowego szkolenia CPL, 
IR(A), ME, IR/ME loty wg wskazań przyrządów – na samolocie oraz symulatorze lotu dla 
studentów spec. Pilotaż PWSZ w Chełmie 

2. Wykonawca oświadcza, że posiada ubezpieczenie NNW oraz OC instruktorów lotniczego 
szkolenia praktycznego. 

§ 3. 
1. Strony ustalają, że Wykonawca przeprowadzi szkolenie w Ośrodku Kształcenia Lotniczego ATO 

PWSZ w Chełmie, na lotnisku w Depułtyczach Królewskich na samolocie oraz symulatorze lotu 
będących w posiadaniu PWSZ w Chełmie, zgodnie z terminami ustalonymi w porozumieniu z 
Zamawiającym. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia w okresie od daty podpisania 
umowy do 30.06.2022 r.  

§ 4. 
1. Prowadzenie szkolenia Wykonawca zobowiązuje się dokumentować na bieżąco w Karcie 

Przebiegu Szkolenia oraz innych obowiązujących dokumentach operacyjnych. 
2. Fakt prawidłowej realizacji szkolenia wymaga potwierdzenia przez Kierownika Szkolenia OKL 

ATO lub Dyrektora Centrum Lotniczego PWSZ Chełmie.   
 

§ 5. 
1. Z tytułu realizacji szkolenia Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie 

w wysokości …………….. zł (………. zł za godzinę szkolenia). 
2. Stawka wynagrodzenia jest stawką brutto. 
3. Wynagrodzenie finansowane jest ze środków Ministerstwa Infrastruktury. 
 

§ 6. 
1. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 5 będzie płatne po prawidłowym wykonaniu 

całości/części prac objętych umową, złożeniu przez Wykonawcę faktury/rachunku wraz 
z pisemną ewidencją liczby godzin wykonania zlecenia za dany miesiąc, którego wzór stanowi 
złącznik do niniejszej umowy i odebraniu prac przez Zamawiającego. 

2. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą potwierdzenia wykonania czynności przez 
Zamawiającego (osobę wskazaną przez Zamawiającego) na fakturze/rachunku wystawionym 
przez Wykonawcę. 

3. Fakturę/Rachunek wraz z pisemną ewidencją godzin zrealizowanych w danym miesiącu 
kalendarzowym, Wykonawca zobowiązany jest złożyć nie później niż do 10 dnia następnego 
miesiąca, w Centrum Lotniczym PWSZ Chełmie, w ramach którego realizowana jest w/w 
umowa. 
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4. W przypadku niezłożenia w terminie faktury/rachunku wraz z pisemną ewidencją 
zrealizowanych godzin, konsekwencje późniejszej wypłaty obciążają Wykonawcę. 

5. Wynagrodzenie będzie przekazane przelewem, na konto bankowe Wykonawcy, wskazane  
na fakturze/w rachunku. 

§ 7. 
Wykonawca nie może powierzyć wykonania zlecenia osobie trzeciej (podwykonawcy). 

§ 8. 
Ewentualne zmiany lub przedłużenia umowy mogą być dokonane wyłącznie za zgodą obu stron  
w postaci aneksu w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

§ 9. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za Wykonawca względem osób trzecich –  
w zakresie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy. 

§ 10. 
W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych, Kodeksu cywilnego, a w sprawach procesowych – przepisy Kodeksu postępowania 
cywilnego. 

§ 11. 
Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy, a nie dające się rozwiązać 
w sposób polubowny, rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny w Chełmie. 
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Zamawiający  Wykonawca 
 


