
Załącznik nr 4 do SIWZ 

Umowa (projekt) 

Zawarta w Toruniu w dniu ……………………………  pomiędzy: 
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, ul. Polna 109/111, 87-100 Toruń 
zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 
Marka Staszczyka - Dyrektora 

a 
…………………………………………z siedzibą  w ……………………………… ……przy   
ul. ……………………………………..,zarejestrowaną w ....................................................... 
pod numerem    ...................................  NIP……… .... ..... ..... .... ........... reprezentowaną  przez 
………………………………………………………………………………………… 
zwaną/ym dalej Wykonawcą . 

 
W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. 
zm.), Strony niniejszej umowy oraz każda z osobna jako Strona,  ustalają co następuje:  

§ l 

1. Przedmiotem umowy jest najem bez limitu kilometrów: 
a)  od 16 do 20 sztuk samochodów osobowych, przystosowanych do egzaminowania na 

kategorię B prawa jazdy marki .....................typ................... o pojemności silnika 
..............................wraz z pakietem ubezpieczeń OC, AC, NNW dla kierującego i pasażerów  
w wysokości nie mniej niż 10.000,00 zł. na każdą osobę oraz  Assistance, w tym 1 samochód 
osobowy przystosowany do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów 
ruchu, zgodnych z opisem zawartym w załączniku nr 1 (specyfikacja techniczna samochodów 
i urządzeń do rejestracji przebiegu państwowego egzaminu praktycznego) do niniejszej umowy, 
zwanych dalej samochodami do egzaminowania,   

b) 1 (jednego) samochodu osobowego z pakietem ubezpieczeń OC/AC/NNW/Assistance 
przeznaczonego do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B+E prawa jazdy,  zgodnego 
ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 2 do umowy (specyfikacja techniczna 
samochodu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy), 
zwanego dalej samochodem do przeprowadzania egzaminów na kat. B+E prawa jazdy,  

  
 łącznie zwanych „samochodami",  
 na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie. 

 
2. Wykonawca  oświadcza, że: 
a) samochody będące przedmiotem najmu będą fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed ich dostarczeniem, o którym mowa w § 2 niniejszej umowy, kompletne, 
wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, sprawne technicznie, 
zarejestrowane i gotowe do używania w celu wynikającym z umowy, a ponadto samochody 
opisane w ust. 1, spełniać będą wymogi określone dla pojazdów przeznaczonych dla szkolenia 
i egzaminowania w szczególności wymienione: w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych oraz zakresu ich niezbędnego 
wyposażenia (D.U. z 2003 roku Nr 32, poz.262 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra 



Infrastruktury z dnia 27 października 2005 roku w sprawie szkolenia, egzaminowania 
i uzyskiwania uprawnień przez kierujących pojazdami instruktorów i egzaminatorów 
(D.U. z 2005 r. Nr 217 poz. 1834 ze zm.) i posiadać odpowiednią adnotację w dowodzie 
rejestracyjnym. 
b) przysługuje mu prawo do dysponowania samochodami dostarczanymi w ramach niniejszej 
umowy i nie jest ono ograniczone prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się 
żadne postępowanie, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy. 

 
§2 

1. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia samochodów do egzaminowania w ilości 
od 16 do 20 szt. w tym 1 samochodu osobowego przystosowanego do szkolenia  
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu  oraz 1 samochodu 
przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, do dnia 
27.02.2012 r., nie wcześniej jednak niż 23 lutego 2012 roku. 
2. Zamawiający określi ostateczną ilość samochodów do egzaminowania i poinformuje o tym 
pisemnie Wykonawcę najpóźniej do dnia 23 grudnia 2011r.   

3. Okres  najmu strony ustalają od 27 lutego 2012 r. do 27 lutego 2016 r. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w okresie najmu trzykrotnej wymiany 
samochodów do egzaminowania, z wyłączeniem samochodu przystosowanego do szkolenia  
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów, na fabrycznie nowe, wyprodukowane 
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą wymiany, tej samej marki i modelu, spełniające 
wszystkie wymagania SIWZ i niniejszej umowy. Wymiana dokonywana będzie co 12 miesięcy 
używania tych samochodów przez Zamawiającego, wg harmonogramu stanowiącego załącznik 
nr 3 do niniejszej umowy.  
 
5. Zamawiający dopuszcza wymianę samochodu przystosowanego do szkolenia 
i egzaminowania osób dotkniętych dysfunkcją narządów ruchu oraz samochodu 
przeznaczonego do egzaminowania kandydatów na kat. B+E, co 12 lub co 24 miesiące 
używania każdego z tych samochodów. Częstotliwość wymiany ustaloną przez Wykonawcą 
odrębnie dla każdego samochodu  określa  harmonogram dostaw stanowiący załącznik nr 4 
do umowy.  

6. W wypadku, gdy Zamawiający najmuje mniej niż 20 samochodów do egzaminowania,  ma 
on prawo w każdym terminie zwrócić się do Wykonawcy o dostarczenie mu kolejnych takich 
samych samochodów, jednak łączna liczba najmowanych samochodów do egzaminowania nie 
może przekroczyć 20 sztuk. 

7. W wypadku, o którym mowa w ust. 6, Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochody 
pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego po upływie dwóch miesięcy od dnia, w którym 
dotarła do niego informacja o zapotrzebowaniu przez  Zamawiającego kolejnych samochodów. 

8. Samochody, o których mowa w ust. 7 podlegają wymianie na nowe po upływie 12 
miesięcy od dnia dostarczenia ich do Zamawiającego,  chyba że zrezygnuje on z ich najmu, 
w takim wypadku po upływie 12 miesięcy Najmujący zwróci je Wykonawcy  bez konieczności 
ich wymiany na nowe. Postanowienia ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

9. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do dostarczenia i odbioru samochodów 
do i z siedziby Zamawiającego lub odpowiednio – jego  Oddziału Terenowego w Grudziądzu na 
własny koszt; dotyczy to również samochodów, o których mowa w § 4 ust. 6 i 7. 

10. Wykonawca przekaże Zamawiającemu informacje o planowanym przekazaniu 



samochodów na co najmniej 7 dni przed dniem ich dostarczenia. 

11. Każdorazowe przekazanie oraz zwrot samochodów Zamawiającemu  nastąpi na podstawie 
podpisanego przez przedstawicieli obu stron protokołu zdawczo-odbiorczego. Wykonawca wraz 
z przekazaniem samochodów przekaże komplet kluczyków, wszelkie dokumenty (w tym 
dokumenty ubezpieczenia, dowód rejestracyjny i inne) oraz instrukcje, konieczne do 
prawidłowego i wynikającego z umowy korzystania z pojazdów. 

12. Każdorazowo przy zwrocie samochodów w przypadku wymiany oraz po zakończeniu 
okresu najmu Zamawiający zobowiązuje się do zwrotu samochodów w stanie nie pogorszonym, 
z wyjątkiem zużycia wynikającego z prawidłowej eksploatacji; 

13. Wykonawca  zobowiązuje się uzgadniać z Zamawiającym termin obowiązkowych 
przeglądów technicznych w taki sposób,  aby nie zakłóciły one procesu egzaminowania.  

 
§ 3 

1. Zamawiający zobowiązuje się do używania samochodów w sposób zgodny z ich 
przeznaczeniem określonym w umowie, zaleceniami producenta oraz zgodnie z zasadami 
prawidłowej eksploatacji. 

2. Zamawiający ponosi koszty wynikające z bieżącej eksploatacji pojazdu, a w szczególności 
koszt paliwa, płynów do spryskiwaczy i chłodnicy, przepalonych żarówek, naprawy 
uszkodzonych opon. Wszelkie pozostałe koszty obciążają Wykonawcę. 

3. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać zmian w przedmiocie najmu bez zgody 
Wykonawcy. 

 
§ 4 

1. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę  o wszelkich uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach 
wynikających z kolizji i wypadków drogowych), awariach i usterkach, kradzieży lub wystąpienia 
innych zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia wynajmowanego samochodu niezwłocznie po 
stwierdzeniu uszkodzenia lub innego zdarzenia, tj. nie później niż w ciągu 24 godzin  
(z wyłączeniem niedziel i świąt) od stwierdzenia uszkodzenia. 

2. Osobą/osobami wskazanymi przez Wykonawcę do przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach, 
kradzieży lub wystąpienia zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia wynajmowanego 
samochodu oraz obsługi w zakresie napraw jest/są: …………………………….. nr tel.  
........................... 
Zgłoszenie może nastąpić w godzinach od ................ do ..................... we wszystkie dni tygodnia 
z wyłączeniem niedziel i świąt. 

3. Zamawiający zobowiązuje się nie dokonywać żadnych napraw w przekazanych samochodach. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy uszkodzeń samochodów w ciągu 
96 godzin od przyjęcia zgłoszenia, a jeżeli nie jest to możliwe - do wykonania naprawy 
w najkrótszym możliwym terminie. 

5. W sytuacji braku możliwości naprawienia samochodu w ciągu 96 godzin oraz w wypadku 
kradzieży samochodu bądź jego całkowitego zniszczenia, Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia w ciągu 96 godzin - od przyjęcia zgłoszenia o uszkodzeniu, zniszczeniu lub 
kradzieży- samochodu zastępczego spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu 
zastępowanego, z tym że samochód zastępczy nie musi być fabrycznie nowy. Dany zapis nie 
dotyczy samochodów przeznaczonych do szkolenia i egzaminowania osób dotkniętych 
dysfunkcja ruchu i  do przeprowadzenia egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy. 



6. W przypadku kradzieży samochodu lub jego całkowitego zniszczenia Wykonawca 
zobowiązany jest do zapewnienia nowego samochodu, spełniającego wszelkie wymagania jak 
dla samochodu zastępowanego, nie później niż w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia 
o kradzieży lub uszkodzeniu. 

7. Zamawiający ma prawo korzystać z samochodu zastępczego do chwili odbioru samochodu, 
w którym dokonano naprawy a w wypadku, o którym mowa w ust. 6 do chwili odbioru nowego 
samochodu. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonywania oględzin uszkodzonych 
samochodów w siedzibie lub oddziale Zamawiającego lub w przypadku dokonywania oględzin 
w innym miejscu do transportu samochodów z siedziby/oddziału  Zmawiającego  bez prawa do 
dodatkowego wynagrodzenia. 

 
§ 5 

1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty Wykonawcy miesięcznego czynszu najmu 
w wysokości i na zasadach określonych w niniejszej umowie.  

2. Strony ustalają następujące stawki czynsz najmu: 
a) za wynajem jednego samochodu do egzaminowania, o którym mowa w § 1 ust. 1 a -  
.................................................... zł (słownie:......................) miesięcznie,  powiększony 
o podatek od towarów i usług w wysokości obowiązującej, 
b) za wynajem samochodu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E 
prawa jazdy, o którym mowa w § 1 ust. 1 b -  .................................................... zł 
(słownie:......................) miesięcznie,  powiększony o podatek od towarów i usług w wysokości 
obowiązującej. 

3. Obowiązek zapłaty czynszu powstaje z dniem protokolarnego przekazania wszystkich 
samochodów, nie wcześniej niż w terminie wskazanym w § 2 ust.3.  Czynsz za niepełny miesiąc 
najmu liczony będzie w wysokości 1/30 stawki wynikającej z ust.2.  

4. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty czynszu za każdy miesiąc kalendarzowy najmu 
w wysokości równej sumie opłat czynszowych naliczonych dla każdego pojazdu według zasad 
określonych w ust. 2 i 3.  

5. Czynsz, o którym mowa w ust. 4 płatny będzie przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy za każdy miesiąc z dołu, w terminie do 21 dnia następnego miesiąca, na podstawie 
prawidłowo wystawionej faktury VAT; w wypadku gdy faktura VAT nie zostanie dostarczona 
Zamawiającemu do piątego dnia miesiąca zapłata nastąpi w terminie 21 dni od daty jej 
doręczenia. 

6. Za dzień dokonania zapłaty strony uznają dzień, w którym zostanie obciążony rachunek 
bankowy Zamawiającego. 

 
§ 6 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny 
ofertowej (brutto) tj...... …………………… w formie  ................................ 
2 Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie 
wykonane. 

 
§ 7 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 



a) -  za niewykonanie umowy najmu w terminie  w wysokości ……………… (100 % ceny 
ofertowej wynikającej z załącznika numer 1 do SIWZ), przy czym za nie wykonanie umowy 
Zamawiający uzna niedostarczenie samochodów w ilości i terminach, o których mowa w § 2 
ust. 1 i § 2 ust. 7 lub nie dokonanie ich wymiany w ilościach i terminach wynikających 
z umowy,  

b) - w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości określonej w pkt a  powyżej, 

c) - za każdy dzień braku możliwości korzystania przez Zamawiającego z któregokolwiek 
samochodu z przyczyny niezawinionej przez Zamawiającego, w wysokości 10 % miesięcznej 
stawki czynszu dla danego samochodu określonej w § 5 ust 2. Kary umowne nie będą naliczane 
za okres korzystania z samochodu zastępczego, chyba że upłynął okres przewidziany na naprawę 
lub na wymianę samochodu określony w § 4 umowy.  

2. Zamawiający może potrącić naliczone kary umowne z czynszu należnego Wykonawcy.    

3. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
do wysokości faktycznie poniesionej szkody. 

§ 8 
1.    Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części w szczególności:       
- gdy Wykonawca nie dostarczy samochodów lub nie dokona ich wymiany 
w ustalonych terminach, 
-  w przypadkach określonych w art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych , 
-   na skutek zaistnienia po stronie Wykonawcy okoliczności, które uniemożliwi ą lub w sposób 
oczywisty zagrożą wykonaniu umowy.  

2. Zamawiający może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do Wykonawcy 
w przypadku gdy Wykonawca: 
a) nie dostarczył samochodów w wymaganym umową terminie, 
b) nie dokonał wymiany samochodów na nowe w wymaganym umową terminie, 
c) zaprzestał lub pomimo wezwań Zamawiającego realizuje z opóźnieniem przekraczającym  
7 dni  obowiązki określone w § 4 umowy; 

3. Wykonawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego 
następującego po miesiącu, w którym wypowiedzenie dotarło do Zamawiającego bez praw 
do wypłaty jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli Zamawiający opóźnia się z zapłatą 
Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 umowy o więcej niż 60 dni od dnia 
otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

4. Wypowiedzenie umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
 

§ 9 
Wykonawca zobowiązuje się do powiadamiania  Zamawiającego niezwłocznie , nie później niż 
w terminie 7 dni o:  
-    zmianie siedziby , adresu  lub osób uprawnionych do reprezentowania, 
-    ogłoszeniu upadłości lub wszczęciu postępowania układowego,  
 -   zaistnieniu jakichkolwiek  okoliczności, które zagrażają wykonaniu umowy. 

 



 
 
 

§ 10 
1.    Wszelka korespondencja między Stronami kierowana na adres wskazany w niniejszej umowie listem 
poleconym, będzie – mimo nie podjęcia przesyłki przez drugą Stronę ( adresata przesyłki) -traktowana 
jako skutecznie doręczona po upływie 14 dni od pierwszego awizowania przesyłki.   

2. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność 
jakichkolwiek postanowień niniejszej umowy pozostaje bez wpływu na ważność jej pozostałej 
części. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Strony dołożą wszelkich starań, aby zastąpić 
takie postanowienia ważnymi postanowieniami wywołującymi skutek zamierzony przez Strony 
przy zawieraniu umowy. 

§ 11 
1.  Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności., 
2. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje się przepisy 
kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

3. Wszelkie spory Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku 
porozumienia poddają je rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

4.  Integralną część umowy stanowią: 

a)    SIWZ,  

b)    oferta, 

c)  załącznik nr 1 do umowy - specyfikacja techniczna samochodów i urządzeń do rejestracji 
przebiegu państwowego egzaminu praktycznego, 

d)  załącznik nr 2 do umowy - specyfikacja techniczna samochodu przeznaczonego do 
przeprowadzania egzaminów na kategorię B + E prawa jazdy, 

e)   załącznik nr 3 do umowy – harmonogram wymiany samochodów opisanych w § 2 ust. 4 zd. 1.  

f)  załącznik nr 4 do umowy  - harmonogram wymiany samochodów dla osób dotkniętych 
dysfunkcją narządów ruchu i samochodu przeznaczonego do przeprowadzania egzaminów na 
kategorię B + E 

5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej 
ze stron. 
 
 
 
 
    Wykonawca      Zamawiający 
 
 
  ………………..          ………………….. 

 
 


