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Załącznik nr 12 do ZO 

 

CZĘŚĆ 7: Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych uzupełniających do prawa jazdy 

kat. D. 

2. Zajęcia praktyczne uzupełniające (zwane dalej także „zajęciami” lub „zajęciami uzupełniającymi”): 

1) obejmują maksymalnie 168 godzin zajęć praktycznych dla uczestników projektu; 

2) zostaną przeprowadzone w celu doskonalenia umiejętności jazdy w zależności od indywidualnych po-

trzeb uczestnika szkolenia; 

3) zostaną przeprowadzone przed egzaminem wewnętrznym i/lub egzaminem państwowym, w zależności 

od decyzji instruktora. 

3. Zakres zajęć uzupełniających. 

1) Zajęcia będą odbywać się w Szczecinie. W szczególnych sytuacjach Zamawiający przewiduje realizację 

zamówienia między innymi w Stargardzie, Wałczu, Policach, Gryfinie, Goleniowie, Białogardzie, Gry-

ficach, Szczecinku, Choszcznie i innych według potrzeb Zamawiającego. Miejsce realizacji zajęć uza-

leżnione będzie od potrzeb rekrutacyjnych Zamawiającego. Zajęcia muszą się rozpoczynać w miejsco-

wości, o której poinformuje Zamawiający. 

2) Zamawiający będzie kierował osoby sukcesywnie, do wyczerpania przewidzianego limitu godzin, ale 

nie dłużej niż do 30.06.2021r. Zastrzega się kierowanie osób w trybie indywidualnym. Zamawiający 

dopuszcza przedłużenie terminu kierowania osób. 

3) Wskazana wielkość zamówienia nie określa realnej bądź deklarowanej potrzeby. Rzeczywista wielkość 

dostosowana będzie do potrzeb Zamawiającego i uzależniona w szczególności od wyników rekrutacyj-

nych uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie skierowania żadnej osoby z 

przyczyn niezależnych od Zamawiającego bądź skierowania takiej liczby osób, która będzie odzwier-

ciedlała faktyczne zapotrzebowanie, do wyczerpania przewidzianego limitu godzin. Za przyczyny nie-

zależne od Zamawiającego uznaje się w szczególności: brak kandydatów spełniających kryteria okre-

ślone w regulaminie uczestnictwa, zmiana preferencji kandydatów związanych z miejscem realizacji 

szkolenia. Wykonawcy nie przysługuje prawo roszczeń z tego tytułu. 

4) Zajęcia uzupełniające należy przeprowadzić na placu manewrowym oraz w ruchu miejskim (w tym w 

szczególności na trasach egzaminacyjnych) w zależności od indywidualnych potrzeb uczestnika szkole-

nia.  

4. Przedmiot zamówienia należy przeprowadzić między innymi w oparciu o ustawę o kierujących pojazdami z 

dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2017r., poz. 978 ze zm.) oraz jej aktami wykonawczymi, jak i w oparciu o 

wszelkiego rodzaju materiały, badania dotyczące przedmiotu zamówienia. 

5. Wszystkie osoby prowadzące zajęcia (zwane dalej również „Wykonawcą”) zobowiązane są do przeprowa-

dzenia zajęć, w terminach określonych przez Zamawiającego, w dni powszednie i weekendy. 

6. W trakcie zajęć wszyscy Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia w treściach i sposobie przekazu 

zasady równości płci oraz informowania ustnie o współfinansowaniu szkolenia ze środków Unii Europej-

skiej w ramach EFS. 

7. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Zamawiający przekaże Wykonawcy wszelkie niezbędne dane 

oraz informacje dotyczące Projektu. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania reguł informacyjnych o Projekcie, zgodnie z obowiązują-

cymi w tym zakresie przepisami bądź innymi wytycznymi. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie wystawić fakturę w rozliczeniu miesięcznym. Szczegółowe warunki rozli-

czenia określają istotne postanowienia umowy. 

10. Rozliczenie za realizację zamówienia odbywać się będzie na podstawie faktycznej liczby zrealizowanych 

godzin. 


