
Załącznik nr 3  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

W wyniku rozstrzygnięcia postepowania o zamówienie publiczne przeprowadzonego na podstawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Długoterminowy najem samochodu osobowego”, strony zawarły umowę  
o następującej treści: 

 

Przedmiot umowy 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest najem jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz  
z wyposażeniem, stanowiący własność Wykonawcy, o parametrach określonych szczegółowo  
w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, który stanowi jej integralną część wraz z załącznikiem nr 4 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) stanowiącym opis przedmiotu zamówienia 
oraz ofertą Wykonawcy złożoną w wyżej wskazanym postępowaniu o zamówienie publiczne, który to 
samochód i jego wyposażenie jest zgodne z przepisami ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 110 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, jak też z innymi 
przepisami obowiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego, zwanego dalej „samochodem”.  
Załącznik Nr 1 zawiera:  
 specyfikację samochodu, 
 określony dla samochodu okres najmu ustalony w miesiącach, 
 określony dla samochodu czynsz najmu, 
 określony dla samochodu roczny limit kilometrów, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zapewnia, że samochód nie posiada wad fizycznych  ani prawnych, w szczególności, że jego 
parametry, cechy techniczne i konstrukcyjne jak też wyposażenie odpowiadają wszelkim obowiązującym 
normom i wymaganiom bezpieczeństwa, jak też że samochód ten nie jest obciążony jakimikolwiek 
prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania pojazdu Zamawiającemu będzie posiadał on tytuł prawny 
do dysponowania pojazdem. 

Czynsz najmu i koszty eksploatacji 

§ 2 

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu samochód  
do używania na czas oznaczony tj. 48 miesięcy od dnia protokolarnego przekazania samochodu 
Zamawiającemu, co nastąpi nie później niż dnia 01 grudnia 2020 r. a Zamawiający zobowiązuje się z tego 
tytułu płacić Wykonawcy umówiony, miesięczny czynsz najmu. 

2. W przypadku przekroczenia łącznego limitu wynoszącego 60 000 km, Zamawiający będzie uiszczał 
Wykonawcy dodatkowo opłatę za każdy przejechany 1 km ponad limit w wysokości ……………….  zł/1 km 
brutto, słownie: ………………… (zgodnie ze złożoną ofertą). 



3. Miesięczny czynsz najmu za samochód wynosić będzie brutto: …………… zł (słownie: 
……………………………………….). Łączna wartość najmu  samochodu za przewidywany okres 48 miesięcy trwania 
umowy wyniesie brutto: ………. zł (słownie: ……………………………………..). Czynsz najmu obejmuje wszystkie 
należności Wykonawcy z tytułu umowy. 

4. Faktura VAT z tytułu czynszu najmu będzie wystawiana przez Wykonawcę najpóźniej 5-go roboczego dnia 
każdego miesiąca kalendarzowego. Czynsz najmu jest płatny przez cały okres trwania umowy z góry  
w terminie do 30 dni od daty doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego wykazanej w załączniku nr 1. 
Faktura będzie wysyłana niezwłocznie po wystawieniu. 

5. Czynsz za niepełny miesiąc kalendarzowy trwania najmu wyliczony zostanie proporcjonalnie za 
rzeczywistą ilość dni najmu. Czynsz ten jest płatny przez Zamawiającego z dołu w terminie do 30 dni od 
daty doręczenia faktury. Faktura ta zostanie wystawiona przez Wykonawcę w ostatnim dniu miesiąca 
kalendarzowego. Faktura będzie wysyłana niezwłocznie po wystawieniu. 

6. W przypadku opłaty z zastosowaniem stawki, o której mowa w ust. 2 czynsz będzie płatny przez 
Zamawiającego z dołu w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury  
do siedziby Zamawiającego wykazanej w załączniku nr 1. 

7. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 
8. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer  

NIP: 778-13-46-888. 
9. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wszystkich należności wynikających z niniejszej umowy 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. W przypadku nie wskazania 
rachunku bankowego w fakturze Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty powyższych należności  
w terminie ich wymagalności, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy: 
………………………………………………………. 

10. Czynsz najmu może ulec zmianie na mocy pisemnego aneksu podpisanego przez Strony  
w przypadku gdy zmianie ulegnie wysokość podatku VAT, związanych przedmiotowo  
z niniejszą umową i mających zastosowanie w działalności Wykonawcy na mocy obowiązujących 
przepisów.  Zmiana czynszu najmu może nastąpić tylko w kwocie odpowiedniej do zmiany podatku VAT. 

11. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Wykonawca. 
12 Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany czynszu w wypadku wystąpienia    

okoliczności wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp, tj. zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 

13. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których mowa  
w ust. 12.  

14. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 12 pkt 1) wartość netto czynszu  nie zmieni się, a określona w 
aneksie wartość brutto czynszu zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.  

15. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 12 pkt 2) czynsz ulegnie zmianie  
o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 



bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia,  
z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego 
wynagrodzenia.  

16. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 12 pkt 3) oraz pkt. 4) czynsz ulegnie zmianie o wartość wzrostu 
całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia 
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio 
wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.  

17. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 12 pkt 1), wprowadzenie zmian wysokości czynszu wymaga 
uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z 
wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 12 pkt 2), 3) i 4).  

18. Zmiana wysokości czynszu wymaga wniosku wykonawcy, a w przypadku zmiany wynagrodzenia, o której 
mowa w ust. 12 pkt 2), 3) i 4) wykonawca zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskazanych 
regulacji na koszty związane z wykonywaniem Umowy oraz złożenia oświadczenia  
o wysokości dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian. 
 
 

Okres najmu i wydanie przedmiotu najmu 
 

§ 3 
 

1. Okres najmu samochodu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu wydania samochodu  
sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej umowy jednak nie później niż 
01.12.2020 r. i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 
jednak nie później niż 30.11.2024 r.  

2. Wydanie samochodu nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta Poznania,  
w terminie określonym przez Wykonawcę w zawiadomieniu o gotowości do wydania, przesłanym  
do Zamawiającego faksem lub pocztą elektroniczną. Przekazywany samochód będzie sprawdzony pod 
względem technicznym i gotowy do korzystania. Jednocześnie z przekazaniem pojazdu, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, dwa komplety kluczyków ( z pilotami ), polisę 
potwierdzającą zawarcie umowy pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC (w tym  
od kradzieży, wypadku, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub 
nieruchomą) i NNW, jak również Assistance, instrukcję obsługi, kserokopię wyciągu ze świadectwa 
homologacji, kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta samochodu oraz kopię karty 
pojazdu. Wykonawca zobowiązuje się udzielić nadto Zamawiającemu ustnych informacji, które są 
niezbędne do prawidłowego korzystania z samochodu. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu będzie 
zatankowany właściwym paliwem w ilości nie mniej niż 10 litrów. Osoba dokonująca w imieniu 
Zamawiającego odbioru samochodu jest zobowiązana legitymować się pełnomocnictwem do dokonania 
tego odbioru sporządzonym wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

3. Wynajęty pojazd nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych. 
4. Umowy najmu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 12 i 13 oraz § 10 niniejszej umowy oraz wystąpienia podstaw 

do odstąpienia, przewidzianych w ogólnie obowiązujących przepisach prawa, nie można rozwiązać. 

 

 



Limit kilometrów 

§4 

1. Czynsz najmu określony w załączniku nr 1 do niniejszej umowy został ustalony przy założeniu używania 
samochodu przez Zamawiającego z zachowaniem rocznego limitu przejechanych kilometrów, ustalonego 
dla samochodu w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, przy czym jeżeli okres najmu nie zamyka się  
w pełnych latach (okresach 12-miesięcznych) limit dla okresu najmu krótszego niż 12 miesięcy ustala się 
poprzez przemnożenie liczby miesięcy w niepełnym roku przez limit miesięczny równy 1/12 limitu 
rocznego. Łączny limit kilometrów dla samochodu w okresie obowiązywania niniejszej umowy wynosi 
60.000 kilometrów. 

2. Po przekroczeniu łącznego limitu kilometrów o którym mowa w §4 ust. 1 Zamawiający będzie 
zobowiązany zapłacić za każdy przejechany dodatkowy kilometr ponad ustalony limit wg stawki, o której 
mowa w §2 ust. 2. 

Ubezpieczenie przedmiotu najmu 

§5 

1. Wykonawca ubezpiecza przedmiot najmu u wybranego przez siebie ubezpieczyciela  
w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC ( w tym od kradzieży, wypadku, pożaru, 
wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia w przeszkodę ruchomą lub nieruchomą) i NNW, jak również 
Assistance i przez cały czas trwania umowy opłaca składki ubezpieczeniowe. Koszt ubezpieczenia jest 
uwzględniony w kwocie czynszu najmu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się terminowo zawierać umowy ubezpieczenia, opłacać składki ubezpieczenia 
oraz przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacanie składek ubezpieczenia  
i dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń. 

3. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się 
dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba,  
że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków 
odurzających. 

4. Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. 
uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. 

5. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień umowy ubezpieczenia 
oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, a także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu 
umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela. 

Kradzież i nienaprawialne uszkodzenie przedmiotu najmu 

§6 

1. W przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie można 
przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu 
najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym  odpowiednio w §6 ust. 2 lub ust. 
3 niniejszej umowy. 

2. W przypadku kradzieży samochodu Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty czynszu najmu za okres  
do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli w ciągu tego miesiąca 



kalendarzowego samochód nie zostanie odnaleziony, niniejsza umowa wygasa z ostatnim dniem miesiąca, 
w którym kradzież miała miejsce. 

3. W przypadku gdy samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można doprowadzić 
do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa w dniu stwierdzenia szkody. Wszelkie opłaty należne na 
podstawie niniejszej umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone przez Zamawiającego zostaną mu 
zwrócone. 

Kompleksowa obsługa techniczna 

§7 

1. Kompleksową obsługę serwisową zapewnia Wykonawca. Będzie ona świadczona  
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w ramach miesięcznej opłaty tytułem czynszu najmu określonej  
w załączniku nr 1 do umowy. Obsługa ta obejmuje: 

1) organizację i realizację serwisu w stacjach obsługi obejmującą wszelkie czynności obsługi serwisowej  
i napraw pojazdów zarówno w ramach objętych gwarancją jak i poza gwarancją, (kwestię napraw 
powypadkowych określa umowa ubezpieczenia pojazdów wynajmowanych), w tym obowiązkowych 
przeglądów technicznych, z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta pojazdu  
lub obowiązujące przepisy prawne, z wyłączeniem czynności obsługi codziennej oraz utrzymania 
czystości, za które odpowiada i których koszty ponosi Zamawiający, 

2) obsługę likwidacji szkód w związku z zawartą umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz 
ubezpieczenia „auto-casco” dotyczącą samochodu, 

3) w okresie październik – marzec wymianę opon letnich na zimowe, 
4) w okresie kwiecień – wrzesień wymianę opon zimowych na letnie, 
5) przechowywanie opon letnich w okresie zimowym i zimowych w okresie letnim, 
6) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie) ogumienia, 
7) w ramach serwisu ogumienia, dokonanie przez Wykonawcę doboru właściwych opon oraz 

zapewnienie wyważenia kół po każdorazowej wymianie opon, 
8) wymiany opon dokonywanych na skutek uszkodzenia mechanicznego, 
9) wymiany eksploatowanych opon na nowe, jeżeli wysokość bieżnika będzie mniejsza niż zalecana przez 

producenta ogumienia ( tzw. wskaźnik zużycia ), jednakże w przypadku opon zimowych głębokość  
ta nie może być mniejsza niż 4 mm, 

10) holowanie samochodów, 
11) sieć autoryzowanych stacji obsługi na terenie całej Polski, w szczególności na terenie Wielkopolski  

i miasta Poznania, 
12) zapewnienie samochodu zastępczego zgodnie z postanowieniami §8 umowy. 

2. Okresowe badania techniczne pojazdu zapewnia Wykonawca. Będzie ono świadczone  w ramach 
miesięcznej opłaty tytułem czynszu najmu określonej w załączniku nr 1 do umowy. 

3. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w §7 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy zalicza się czynności 
wykonywane w zakresie określonym instrukcją obsługi samochodu, a w szczególności kontrolę poziomu 
oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, płynu do spryskiwaczy, kontrolę stanu ogumienia i ciśnienia, 
kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu w tym świateł sygnalizacyjnych oraz kontrolę 
działania sygnału dźwiękowego. 

4. Wykonawca pokrywa koszty związane z uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, 
wymiany piór wycieraczek i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł sygnalizacyjnych. 



Samochód zastępczy 

§8 

1. W przypadku planowanych przeglądów i napraw bieżących w dniu oddania samochodu  
do przeglądu lub naprawy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego udostępnienia samochodu 
zastępczego tej samej klasy jak klasa samochodu objętego obsługą na podstawie niniejszej umowy przez 
cały okres istnienia przeszkody w korzystaniu z samochodu przez Zamawiającego. W przypadku kradzieży 
lub kasacji samochodu, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu samochód zastępczy. 
Samochód zastępczy nie może posiadać żadnych znaków zewnętrznych ( reklam, oznaczeń Wykonawcy, 
serwisu itp. ). 

2. W przypadku niedostarczenia pojazdu zastępczego,  Zamawiający może – na czas oczekiwania na 
przekazanie pojazdu zastępczego przez Wykonawcę – dokonać najmu samochodu zastępczego od osoby 
trzeciej, świadczącej usługi w tym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami tej usługi. 

3. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić samochód zastępczy w tym samym miejscu,  
w którym został on udostępniony w terminie 48 godzin od powiadomienia go przez Wykonawcę  
o zakończeniu serwisowania lub naprawy samochodu objętego obsługą serwisową. 

4. Zwrot samochodu zastępczego powinien nastąpić w stanie nie pogorszonym i nie zanieczyszczonym.  
W przeciwnym wypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami przywrócenia pojazdu do stanu 
poprzedniego (np. usunięcia usterek i uszkodzeń) i kosztami czyszczenia samochodu zastępczego. 

5. Ilość paliwa w zbiorniku paliwowym zwracanego samochodu zastępczego odpowiadać musi ilości paliwa 
w chwili wydania tego samochodu Zamawiającemu. 

Prawa i obowiązki stron umowy 

§9 

1. Wykonawca zobowiązany jest uiszczać opłatę abonamentową za odbiornik radiowy będący na 
wyposażeniu samochodu użytkowanego przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy najmu. 

2. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodu i do przestrzegania 
warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodu, a w przypadku konieczności 
skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji.  
W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek niezgodnym z instrukcją obsługi samochodu oraz 
dokumentami określającymi warunki gwarancji działaniem lub zaniedbaniem Zamawiającego związanym 
z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy jako uprawnionego  
z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec 
Wykonawcy i pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego tytułu. 

3. Zamawiający ponosi w szczególności odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty mogące powstać  
w związku z korzystaniem przez niego z innej stacji obsługi niż wskazana przez Wykonawcę. 

4. Zamawiający ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, np. zainstalowanie w samochodzie 
dodatkowego wyposażenia, naklejania różnych znaków itp. tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
Wykonawcy. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy umieszczać na samochodzie swój znak firmowy 
z reklamą w sposób nie naruszający powłoki lakierniczej. Po zakończeniu okresu najmu Zamawiający jest 
zobowiązany do usunięcia na swój koszt umieszczonych znaków w taki sposób, aby powłoka lakiernicza 
powróciła do stanu przed oklejeniem z wyłączeniem normalnego zużycia. 



5. W trakcie trwania okresu najmu Wykonawca ma prawo do przeprowadzenia inspekcji stanu technicznego 
samochodu i sposobu jego użytkowania w celu sprawdzenia realizowania przez Zamawiającego 
warunków umowy. 

6. Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie koszty, 
spowodowane użyciem samochodu w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i zasadami 
jego prawidłowej eksploatacji, za które ponosi on odpowiedzialność. 

7. W przypadku zajścia zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, Zamawiający 
jest zobowiązany zawiadomić faksem lub telefonicznie Wykonawcę nie później niż wciągu 24 godzin  
o zajściu zdarzenia innego niż kradzież, natomiast o kradzieży przedmiotu najmu – nie później niż w ciągu 
6 godzin od powzięcia wiadomości o kradzieży. Przy czym w przypadku, gdy powzięcie przez 
Zamawiającego wiadomości o kradzieży nastąpi po upływie 24 godzin od momentu, gdy Zamawiający 
widział pojazd po raz ostatni, Zamawiający jest zobowiązany złożyć na piśmie wyjaśnienie powodów, dla 
których stwierdzenie kradzieży nastąpiło z takim opóźnieniem. 

8. W przypadku zaistnienia zdarzenia, którego sprawcą jest osoba trzecia, Zamawiający jest zobowiązany 
uzyskać oświadczenie policji potwierdzające winę sprawcy lub odnotować dane jednostki policji, której 
zgłoszono sprawę. Niedotrzymanie powyższych warunków zgłoszenia szkody powoduje, iż Wykonawca 
ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami  naprawy. 

9. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: 
zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych zabezpieczeń, o ile zostały one zainstalowane  
w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio zabezpieczony, 
odpowiedzialność za wszelkie szkody i koszty ponosi Zamawiający. 

10. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać samochód w należytym stanie, używać go zgodnie  
z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji. 

11. Samochód będą obsługiwać wyłącznie upoważnieni przez Zamawiającego pracownicy Wielkopolskiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. Zamawiający nie może bez pisemnej zgody Wykonawcy 
udostępniać do używania lub podnajmować samochodu innym osobom. Miejsce garażowania 
wynajmowanych samochodów określone zostało w załączniku nr 1 do umowy. 

12. Jeżeli samochód będzie miał wady, które ograniczą jego przydatność do umówionego użytku, 
Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli w chwili wydania 
Zamawiającemu samochód miał wady, które uniemożliwiają przewidziane  w umowie ich używanie albo 
jeżeli wady takie powstały później, a Wykonawca mimo otrzymanego zawiadomienia nie usunął ich  
w czasie odpowiednim, albo jeżeli wady usunąć się nie dadzą, Zamawiający może odstąpić od umowy  
ze skutkiem natychmiastowym. 

13. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków Wykonawcy, o których mowa  
w umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 
Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania i kar umownych o których mowa w §9 ust. 15 – 16. 

14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach opisanych w ust. 12 i 13, Zamawiający może złożyć 
do dnia upływu przyjętego okresu obowiązywania umowy, o którym mowa w §3 i §4 umowy. 

15. W przypadku opóźnienia w przekazaniu samochodu Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną 
w wysokości 10% miesięcznego czynszu najmu brutto za samochód, za każdy dzień opóźnienia. 

16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej  
w wysokości 20% łącznej ceny brutto za okres czterech lat obowiązywania umowy  
w przypadku odstąpienia Wykonawcy albo Zamawiającego od umowy na skutek okoliczności, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca w tym również w przypadku niewykonania lub nienależytego 



wykonania przedmiotu umowy, które będzie miało wpływ na ciągłość realizacji powierzonych zadań osób 
użytkujących pojazd. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

17. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w przypadku gdyby: 
a) z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, których nie mógł wcześniej 

przewidzieć, zaszła konieczność zmiany terminu wykonania niniejszej umowy – w takim przypadku 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia w innym, jednostronnie wskazanym 
przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym jednak możliwości techniczne Wykonawcy. 

b) uległa zmianie stawka podatku VAT – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się zrealizować 
przedmiot umowy za inną, odpowiednio zmienioną ceną niż wskazana  
w umowie. 

Opóźnienie w zapłacie i wypowiedzenie umowy 

§10 

W razie trwającego dłużej niż 30 dni opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających z niniejszej 
umowy, Wykonawca po wezwaniu listem poleconym Zamawiającego do zapłaty tych należności i udzieleniu 
mu dodatkowego 14-dniowego terminu na ich zapłatę – ma prawo do rozwiązania niniejszej umowy  
ze skutkiem natychmiastowym. 

Zakończenie umowy 

§11 

1. Z dniem wygaśnięcia, względnie z dniem rozwiązania umowy, Zamawiający, zobowiązany jest 
bezzwłocznie na własny koszt i ryzyko zwrócić samochód wraz ze wszystkimi dokumentami  
i kompletnym i fabrycznym wyposażeniem w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie miasta 
Poznania. W razie opóźnienia zwrotu w stosunku do daty wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, 
Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 10% kwoty miesięcznego 
czynszu najmu brutto należnego za najem nie zwróconego w terminie samochodu za każdy dzień 
opóźnienia. Nota obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiana przez Wykonawcę 
w dniu następnym po dacie odbioru pojazdu. Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty powyższej kary 
umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

2. Samochód powinien zostać zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym  
jego normalnemu zużyciu. Odbiór samochodu może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy.  
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, nie uzgodnionej z Wykonawcą wymiany podzespołów lub części, 
czy też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną, wartość ewentualnych strat i koszt 
opinii rzeczoznawcy obciążają Zamawiającego. 

Postanowienia końcowe 

§12 

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu  
do umowy pod rygorem nieważności. 

 



§13 

Spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
Powszechny, właściwy dla Zamawiającego. 

§14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 

§15 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa  
dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy. 

 

 Zamawiający       Wykonawca 


