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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

Wzór Umowy 

 

Umowa zawarta w dniu [•] roku w Poznaniu, pomiędzy: 

Wielkopolskim Funduszem Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu 

przy ulicy Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem 0000645228, NIP 7831749000, REGON 365658047, wysokość 

kapitału zakładowego: 150 000,00 zł, 

reprezentowaną przez 

[•] 

zwaną dalej  „Zamawiającym”,  

a  

[•] 

reprezentowanym przez 

[•] 

zwanym dalej  „Wykonawcą”, 

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonym w trybie 

o przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm. ), 

łącznie zwane „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

Strony oświadczają, iż na dzień podpisania Umowy nie uległy zmianie dane wskazane w komparycji 

Umowy, które miałyby wpływ na ważność Umowy i są zgodne z dokumentami przedstawionymi 

na okoliczność jej zawarcia. 

 

§ 1  

Definicje 

Wyłącznie dla potrzeb interpretacji Umowy, Strony ustalają znaczenie następujących pojęć: 

1) Oferta – oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) 

w przedmiocie najmu długoterminowego Samochodów na potrzeby Zamawiającego 

i na podstawie której Wykonawca został wybrany do wykonania przedmiotu zamówienia. 

Formularz zawierający ofertę Wykonawcy wraz z załącznikami stanowi Załącznik nr 1 

do Umowy; 
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2) Samochody – dwa nowe samochody osobowe wyprodukowane w roku 2018 i dwa samochody 

osobowe wyprodukowane nie wcześniej niż w 2016 roku, stanowiące przedmiot najmu, to jest: 

a) wskazany jako pierwszy w SOPZ samochód osobowy – marka i model [•], typ nadwozia: 

[•], pojemność silnika: [], rok produkcji: [•], 

b) wskazany jako drugi w SOPZ samochód osobowy – marka i model [•], typ nadwozia: [•], 

pojemność silnika: [], rok produkcji: [•], 

c) wskazany jako trzeci w SOPZ samochód osobowy – marka i model [•], typ nadwozia: [•], 

pojemność silnika: [], rok produkcji: [•], 

d) wskazany jako czwarty w SOPZ samochód osobowy – marka i model [•], typ nadwozia: [•], 

pojemność silnika: [], rok produkcji: [•] 

– o parametrach techniczno-użytkowych określonych w SIWZ, SOPZ oraz Ofercie; 

3) SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy; 

4) SOPZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy; 

5) Umowa – przedmiotowa umowa wraz z Załącznikami. 

 

§ 2 

Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest najem długoterminowy, to jest przez okres 36 miesięcy, dwóch 

fabrycznie nowych Samochodów, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a i b Umowy oraz dwóch 

Samochodów, o których mowa o w § 1 pkt 2 lit. c i d Umowy, na potrzeby Zamawiającego 

wraz ze świadczeniem usług serwisowych oraz innych usług określonych w Umowie. 

2. Samochody mogą być użytkowane przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz poza jej granicami. 

3. Wykonawca oświadcza, że Samochody, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. a – b Umowy, są fabrycznie 

nowe. 

4. Wykonawca oświadcza, że Samochody nie posiadają wad fizycznych i prawnych, a ich parametry, 

cechy techniczne i konstrukcyjne, jak też wyposażenie odpowiadają wszelkim obowiązującym 

normom i wymaganiom bezpieczeństwa, jak też Samochody te nie są obciążone jakimikolwiek 

prawami na rzecz osób trzecich. 

5. Wykonawca oświadcza, że Samochody i ich wyposażenie odpowiadają wymaganiom określonym 

w przepisach ustawy z 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. 2017 r., 

poz. 1260 ze zm.) oraz aktach wykonawczych do tejże ustawy, jak również w innych przepisach 

obowiązującego prawa krajowego oraz prawa unijnego.  

6. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania Samochodów Zamawiającemu będzie posiadał on 

tytuł prawny do dysponowania Samochodami. 
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§ 3 

Wynagrodzenie 

1. Z tytułu wykonania bez zastrzeżeń Umowy, Wykonawcy przysługuje maksymalne wynagrodzenie 

w wysokości zgodnej ze złożoną Ofertą, to jest w kwocie: brutto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100), 

w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] 

zł [•]/100), podzielone na comiesięczne raty w stałej wysokości, stanowiące czynsz. 

2. Czynsz, o którym mowa w ust. 1, wynosi odpowiednio: 

1) za pierwszy Samochód, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. a Umowy –[•] zł brutto (słownie: [•] zł 

[•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny podatek [•] VAT – [•] 

zł (słownie: [•] zł [•]/100). Łączna wysokość rat z tytułu najmu pierwszego Samochodu wynosi 

[•] zł brutto (słownie: [•] zł [•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) 

oraz należny podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100); 

2) za drugi Samochód, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b Umowy – [•] zł brutto (słownie: [•] zł 

[•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł 00/100) oraz należny podatek [•] VAT –  zł 

(słownie: [•] zł [•]/100). Łączna wysokość rat z tytułu najmu drugiego Samochodu wynosi [•] 

zł brutto (słownie: [•] zł [•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny 

podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100); 

3) za trzeci Samochód, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. c Umowy – [•] zł brutto (słownie: [•] zł 

[•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny podatek [•] VAT – [•] 

zł (słownie: [•] zł [•]/100). Łączna wysokość rat z tytułu najmu trzeciego Samochodu wynosi 

[•] zł brutto (słownie: [•] zł [•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) 

oraz należny podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100). 

4) za czwarty Samochód, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. d Umowy – [•] zł brutto (słownie: [•] zł 

[•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny podatek [•] VAT – [•] 

zł (słownie: [•] zł [•]/100). Łączna wysokość rat z tytułu najmu czwartego Samochodu wynosi 

[•] zł brutto (słownie: [•] zł [•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) 

oraz należny podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100); 

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie usługi i koszty Wykonawcy związane 

z wykonywaniem Umowy, w tym wszelkie opłaty i podatki, w tym podatek VAT, z zastrzeżeniem 

§ 5 ust. 5 Umowy. 

4. Faktura z tytułu łącznego czynszu za dany miesiąc kalendarzowy, z podziałem na każdy Samochód, 

wystawiana będzie przez Wykonawcę raz w miesiącu z dołu najpóźniej do siódmego dnia 

następnego miesiąca kalendarzowego, z zastrzeżeniem ust. 5 i 6. 

5. W przypadku, gdy okres użytkowania Samochodu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, 

Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie płatne z dołu, proporcjonalnie do liczby dni użytkowania 

samochodów przez Zamawiającego, to jest od dnia ich protokolarnego odbioru do ostatniego dnia 

miesiąca. 

6. W przypadku przekroczenia łącznego limitu kilometrów, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, 

Zamawiający będzie zobowiązany do uiszczenia opłaty za przekroczenie limitu przebiegu 

stanowiącej iloczyn liczby przejechanych kilometrów powyżej łącznego limitu oraz opłaty za każdy 

przejechany kilometr powyżej łącznego limitu w wysokości wskazanej w Ofercie, to jest w kwocie 
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brutto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100), w tym kwota netto [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100) oraz należny 

podatek [•] VAT – [•] zł (słownie: [•] zł [•]/100). Opłata z przedmiotowego tytułu będzie rozliczana 

począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym został przekroczony łączny limit kilometrów 

określony w § 5 ust. 2 Umowy. 

7. Jeżeli Samochody będą miały wady, które ograniczą ich przydatność do umówionego użytku, 

Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu, którym mowa w ust. 2, za czas 

trwania wad. 

8. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na dane:  

Wielkopolski Fundusz Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań 

NIP 7831749000 

9. Termin płatności wynosi 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby 

Zamawiającego. Wynagrodzenie przelane zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

na fakturach. 

10. Rozliczenie między Stronami Umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich.  

11. Wykonawca nie może dokonać przelewu z tytułu należnego mu wynagrodzenia na rzecz osoby 

trzeciej bez uprzedniej zgody Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie nie może wzrosnąć w okresie wykonywania Umowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 5 

Umowy oraz § 14 pkt 1 Umowy. 

13. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 

14. Zamawiający oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT i posiada numer NIP. 

15. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest* (* niewłaściwe skreślić) czynnym płatnikiem podatku VAT 

i posiada numer NIP. 

16. Odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia Samochodów dokonuje Wykonawca.  

 

§ 4 

Okres najmu i wydanie Samochodów 

1. Wykonawca na mocy Umowy oddaje Zamawiającemu Samochody do używania na czas oznaczony, 

to jest okres 36 miesięcy dla Samochodów wskazanych w § 1 pkt 2 lit. a - d Umowy, liczony 

dla każdego Samochodu indywidualnie od dnia protokolarnego przekazania każdego 

z Samochodów Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust 2. 

2. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu wszystkie, w pełni sprawne 

i odpowiadające wymaganiom określonym w SOPZ oraz Ofercie Samochody, nie wcześniej niż 

2 marca 2018 roku i nie później niż do 11 maja 2018 roku.  

3. Wydanie każdego z Samochodów Zamawiającemu nastąpi w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego na terenie miasta Poznania w terminie uzgodnionym przez Strony, z zastrzeżeniem 

ust. 2, po wysłaniu zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do wydania Samochodu na adres 

e-mail Zamawiającego [•] na co najmniej dwa dni robocze przed planowanym terminem wydania. 
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4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania, o którym mowa w ust. 3, przekazywane Samochody 

będą sprawdzone pod względem technicznym i gotowe do korzystania. Jednocześnie z wydaniem 

Samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód rejestracyjny, wszystkie komplety 

kluczyków dostarczane przez producenta, to jest w ilości [•] szt., polisę potwierdzającą zawarcie 

umowy pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC (w tym od kradzieży, wypadku, 

pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą 

lub nieruchomą) i NNW (OC, AC i NNW obejmujących również zagranicę), jak również Assistance 

i Assistance w ruchu zagranicznym, instrukcję obsługi, kopię wyciągu ze świadectwa homologacji, 

kopię dokumentu gwarancji wystawionego przez producenta Samochodu oraz kopię karty 

pojazdu. 

5. Samochody w chwili wydania Zamawiającemu będą zatankowane właściwym paliwem w ilości 

nie mniejszej niż 20 litrów.  

6. Wykonawca w chwili wydania Samochodu zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu ustnych 

informacji niezbędnych do prawidłowego korzystania z Samochodów. 

7. Okres najmu liczony jest indywidualnie dla każdego z Samochodów od dnia podpisania protokołu 

wydania Samochodu, sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do Umowy. 

8. Jeżeli w chwili wydania: 

1) Samochody będą miały jakiekolwiek wady, 

2) Samochody nie będą spełniać wymogów określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu 

Zamówienia oraz Ofercie, 

3) Wykonawca nie przekaże Zamawiającemu któregokolwiek z dokumentów, o których mowa 

w ust. 4, 

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Samochodów. 

9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania 

Samochodów wolnych od wad oraz spełniających wymogi określone w SOZP wraz z dokumentami, 

o których mowa w ust. 4, w terminie 5 dni roboczych, liczonych od dnia odmowy odbioru 

Samochodów. 

10. W chwili wydania Samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, czy też informacji 

reklamowych. 

11. Umowy, z zastrzeżeniem § 12 Umowy oraz wystąpienia podstaw wypowiedzenia przewidzianych 

w obowiązujących przepisach prawnych, nie można wypowiedzieć. 

 

§ 5 

Limit kilometrów 

1. Czynsz najmu określony w Ofercie został ustalony przy założeniu użytkowania Samochodu przez 

Zamawiającego z zachowaniem limitu przejechanych kilometrów wynoszącego dla każdego 

Samochodu 30 000 km za jeden rok kalendarzowy.  
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2. Wysokości limitów przejechanych kilometrów dla każdego z Samochodów stanowią wartości 

poglądowe i mogą ulec zmianie. Jednakże łączny limit kilometrów dla wszystkich Samochodów 

w okresie obowiązywania Umowy wynosi 360 000 kilometrów. 

3. W przypadku przekroczenia limitu, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający jest zobowiązany 

do niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o tym zdarzeniu. 

4. Z tytułu różnicy pomiędzy przewidywaną ilością przejechanych kilometrów wskazaną odrębnie 

dla każdego z Samochodów, a faktycznym przebiegiem, w oparciu o uprawnienie Zamawiającego 

wynikające z ust. 2, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia uzupełniające 

czy odszkodowawcze, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego łącznego dla wszystkich Samochodów limitu 

kilometrów, o którym mowa w ust. 2, Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie 

naliczane w sposób określony w § 3 ust. 6 Umowy. 

 

§ 6 

Ubezpieczenie Samochodów 

1. W chwili wydania, o którym mowa § 4 ust. 3 Umowy, Samochody powinny być ubezpieczone 

u wybranego przez Wykonawcę ubezpieczyciela w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego 

ubezpieczenia AC, uwzględniającego wartość rynkową Samochodów (w tym od kradzieży, 

wypadku, pożaru, wybicia szyb, przewrócenia, uderzenia lub najechania na przeszkodę ruchomą 

lub nieruchomą) i NNW (OC, AC i NNW obejmujących również zagranicę), jak również Assistance 

i Assistance w ruchu zagranicznym. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony w kwocie czynszu 

najmu. 

2. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy zobowiązuje się terminowo zawierać umowy 

ubezpieczenia z zachowaniem ich ciągłości, opłacać składki ubezpieczenia oraz przedstawiać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przedmiotowego warunku co najmniej 

na dwa dni robocze przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów 

ubezpieczenia lub terminem płatności składek ubezpieczenia. 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający 

nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę Samochodów oraz szkody wobec osób 

trzecich, powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub po upływie 

terminu płatności składek ubezpieczenia. 

4. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw objętych oraz nieobjętych polisą 

ubezpieczeniową, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 

5. Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego 

poziomu, to znaczy uwzględniającej wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków, mających na celu 

umożliwienie wyegzekwowania przez Wykonawcę odszkodowania od ubezpieczyciela, to jest 

zgłaszania szkody. 
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7. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu ogólnych warunków ubezpieczenia 

Samochodów, a Zamawiający zobowiązany jest do zapoznania się z nimi i ich przestrzegania. 

 

§ 7 

Kradzież i nienaprawialne uszkodzenie Samochodu 

1. W przypadku, gdy którykolwiek Samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, 

że nie będzie można przywrócić go do stanu pierwotnego, Umowa wygasa co do tej wyodrębnionej 

części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy Samochód, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2. Z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli w ciągu miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież, 

Samochód nie zostanie odnaleziony, Umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej części przedmiotu 

najmu, którą stanowi przedmiotowy Samochód – z ostatnim dniem miesiąca, w którym kradzież 

została dokonana. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w przypadku, gdy Samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie 

będzie jego można doprowadzić do stanu pierwotnego, Umowa wygasa - co do tej wyodrębnionej 

części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy Samochód - w dniu stwierdzenia szkody. 

Wszelkie opłaty należne na podstawie Umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone przez 

Zamawiającego, zostaną mu zwrócone. 

4. W przypadku, gdy Samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można 

doprowadzić do stanu pierwotnego lub w przypadku jego utraty, na wniosek Zamawiającego, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zastąpi tenże 

Samochód innym samochodem o tej samej klasie, jak klasa samochodu zastępowanego, 

wyprodukowanym co najmniej w tym samym roku co samochód zastępowany oraz o parametrach 

techniczno-użytkowych nie gorszych niż samochód zastępowany, w terminie 5 dni od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności najmu innego samochodu. W takim przypadku 

Umowa nie wygasa co do tej wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi 

przedmiotowy Samochód. 

5. W odniesieniu do Samochodu, o którym mowa w ust. 4, od chwili jego wydania stosuje się 

postanowienia Umowy, które miałyby zastosowanie w stosunku do Samochodu, który został 

zastąpiony. 

 

§ 8 

Kompleksowa obsługa techniczna 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zapewnia 

kompleksową obsługę serwisową. Będzie ona świadczona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

Obsługa ta obejmuje: 

1) organizację i realizację serwisu w autoryzowanych stacjach obsługi, obejmującą wszelkie 

czynności obsługi serwisowej i napraw pojazdów (kwestię napraw powypadkowych określa 

umowa ubezpieczenia Samochodów), w tym obowiązkowych przeglądów technicznych, 

z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta Samochodu, obowiązujące przepisy 
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prawne lub zgłoszenia Zamawiającego, z wyłączeniem czynności obsługi codziennej 

oraz utrzymania czystości, za które odpowiada i których koszty ponosi Zamawiający. Zgodnie 

ze złożona Ofertą czas reakcji (czas, w którym Wykonawca wskaże Zamawiającemu miejsce 

i termin podstawienia samochodu do wykonania usługi serwisowej, naprawczej, z wyjątkiem 

likwidacji szkód komunikacyjnych) na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego wynosi [•] godzin 

(nie więcej niż do 8 godzin). Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów oraz 

napraw w czasie nie dłuższym niż do 14 dni od zgłoszenia.  

2) obsługę likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenia „auto – casco” dotyczącymi Samochodów; 

3) holowanie Samochodów; 

4) pomoc we wszelkich sprawach związanych z obsługą Samochodów; 

5) wymianę wyeksploatowanych akumulatorów; 

6) dostęp do sieci stacji obsługi na terenie całej Polski, w tym w szczególności na terenie miasta 

Poznania. 

7) zapewnienie samochodów zastępczych zgodnie z postanowieniami § 9 Umowy. 

2. Do czynności obsługi codziennej, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności kontrolę 

poziomu oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, elektrolitu w akumulatorze, wodnego 

roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu i płynu do spryskiwaczy, kontrolę stanu 

ogumienia i ciśnienia, kontrolę działania oświetlenia zewnętrznego pojazdu w tym świateł 

sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego. 

3. Wykonawca pokrywa koszty związane z wymianą lub uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, 

cieczy chłodzącej, elektrolitu w akumulatorze oraz wymiany piór wycieraczek, dywaników 

i oświetlenia zewnętrznego, w tym świateł sygnalizacyjnych.   

 

§ 9 

Samochód zastępczy 

1. W przypadku planowanych przeglądów i napraw bieżących w dniu oddania Samochodów 

do przeglądu lub naprawy Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego udostępnienia 

samochodów zastępczych tej samej klasy jak klasa Samochodu oraz wyprodukowanych co najmniej 

w tym samym roku co Samochód objęty obsługą na podstawie Umowy przez cały okres istnienia 

przeszkody w korzystaniu z Samochodów przez Zamawiającego. W przypadku kradzieży lub kasacji 

Samochodu, samochód zastępczy udostępniony zostanie do momentu poinformowania 

Zamawiającego o zakończeniu postępowania likwidacyjnego szkody. 

2. W przypadku niedostarczenia samochodu zastępczego w terminie, o którym mowa w ust. 1, 

Zamawiający może – na czas oczekiwania na przekazanie samochodu zastępczego przez 

Wykonawcę – dokonać najmu samochodu zastępczego od osoby trzeciej, świadczącej usługi w tym 

zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami tej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 
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3. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić samochód zastępczy w tym samym miejscu, w którym 

został mu 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 niepogorszonym 

i niezanieczyszczonym.  

5. Ilość paliwa w zbiorniku paliwowym zwracanego samochodu zastępczego odpowiadać powinna 

ilości paliwa w chwili wydania tego samochodu Zamawiającemu.  

 

§ 10 

Serwis ogumienia 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zorganizowania oraz pokrywania kosztów nabycia i wymiany opon do Samochodów oraz ich 

przechowywania (serwis opon). 

2. W ramach serwisu, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) zapewnienia w okresie październik – marzec opon zimowych do Samochodów wraz z wymianą; 

2) zapewnienia w okresie kwiecień – wrzesień opon letnich do samochodów wraz z wymianą; 

3) zapewnienia przechowywania opon letnich w okresie zimowym i zimowych w okresie letnim; 

4) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie) ogumienia; 

5) doboru właściwych opon oraz zapewnienia wyważania kół po każdorazowej wymianie opon; 

6) wymiany opon dokonywanych na skutek uszkodzenia mechanicznego; 

7) wymiany eksploatowanych opon na nowe, jeżeli wysokość bieżnika będzie mniejsza niż 

zalecana przez producenta ogumienia (tak zwany wskaźnik zużycia), jednakże w przypadku 

opon zimowych głębokość ta nie może być mniejsza niż 4 mm. 

 

§ 11 

Prawa i obowiązki Stron Umowy 

1. Wykonawca zobowiązany jest uiszczać opłatę abonamentową za odbiorniki radiowe i telewizyjne 

będące na wyposażeniu Samochodów.  

2. Zamawiający jest zobowiązany do normalnego użytkowania Samochodów i do przestrzegania 

warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej Samochodów, a w przypadku 

konieczności skorzystania z usług stacji obsługi samochodów, do korzystania ze wskazanej przez 

Wykonawcę stacji, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo przeprowadzać jakiekolwiek zmiany, np. zainstalowanie w Samochodzie 

dodatkowego wyposażenia, naklejania różnych znaków itp. tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej 

zgody Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zamawiający może bez zgody Wykonawcy umieszczać na Samochodach swój znak firmowy 

z reklamą w sposób nienaruszający powłoki lakierniczej. Po zakończeniu okresu najmu 
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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. Zamawiający ponosi koszty oraz opłaty związane z użytkowaniem Samochodów, z zastrzeżeniem 

§ 8 ust. 2 Umowy, w następującym zakresie: 

1) paliwo oraz płyn do spryskiwaczy; 

2) montaż, naprawa lub wymiana elementów niestanowiących pierwotnego wyposażenia 

Samochodów; 

3) opłaty parkingowe lub garażowania, opłaty za korzystanie z dróg, autostrad. 

6. 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. 

7. W przypadku zajścia zdarzeń, które mogą być objęte odpowiedzialnością ubezpieczyciela, 

Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić drogą elektroniczną, to jest poprzez e-mail 

lub telefoniczną Wykonawcę, nie później niż w ciągu 24 godzin, o zajściu zdarzenia innego 

niż kradzież, natomiast o kradzieży Samochodu – 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 Samochód 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 sprawcy lub policji, potwierdzające winę sprawcy 

lub odnotować dane jednostki policji, której zgłoszono sprawę.  

9. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia Samochodu, 

to jest zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających, o ile 

zostały one zainstalowane w Samochodzie.  

10. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać Samochody w należytym stanie, używać ich zgodnie 

z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji. 

11. Samochody będą obsługiwać wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego. 

12. Jeżeli Samochody będą miały wady, które ograniczą ich przydatność do umówionego użytku, 

Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. 

13. Zamawiający jest uprawniony do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego w art. 

29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 

roku, poz. 1579 ze zm.) w zakresie zatrudnienia osób wykonujących czynności określone 

w Rozdziale III ust. 4 SIWZ na podstawie umowy o pracę (dokumentacja zatrudnienia). W trakcie 

wykonywania Umowy, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia 

spełniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, osób wykonujących czynności określone w Rozdziale III ust. 4 SIWZ w okresie 

realizacji przedmiotu Umowy: 
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1) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie 

to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego 

oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności 

wykonują osoby (imię i nazwisko) zatrudnione na podstawie umowy o pracę, rodzaju umowy 

o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 

Wykonawcy lub podwykonawcy; 

2) kopia umowy przedłożona do wglądu powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922), to jest w szczególności bez 

adresów, PESEL pracowników. Informacje takie jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 

 

§ 12 

Rozwiązanie i odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) opóźnienia w przekazaniu samochodu zastępczego przekraczającego 24 godziny; 

2) niewywiązania się z któregokolwiek z obowiązków wynikających z obsługi serwisowej 

lub serwisu opon; 

3) nieusunięcia w odpowiednim czasie zgłoszonych przez Zamawiającego wad 

uniemożliwiających normalne użytkowanie Samochodów albo, gdy wady te nie dadzą się 

usunąć; 

4) nieubezpieczenia Samochodu lub ubezpieczenia na warunkach innych niż określone 

w Umowie; 

5) niewykonywania lub wykonywania w nienależyty sposób postanowień Umowy, pomimo 

pisemnego wezwania przez Zamawiającego do należytego wykonywania Umowy; 

6) gdy wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć 

w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu 

interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 

2. Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli opóźnienie w przekazaniu Samochodów w stosunku 

do terminu przewidzianego w § 4 ust. 2 Umowy przekracza 7 dni roboczych lub po bezskutecznym 

upływie terminu, o którym mowa w § 4 ust. 9 Umowy. 

3. Wypowiedzenie albo odstąpienie od Umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez 

Zamawiającego odszkodowania i kar umownych, o których mowa w § 13 ust. 1 Umowy. 

 

§ 13 

Kary umowne 

1. Zamawiający jest uprawniony do naliczania kar umownych w przypadku: 
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1) opóźnienia w przekazaniu Samochodów w wysokości 10% miesięcznego czynszu najmu brutto 

za Samochód, którego dotyczy opóźnienie, za każdy dzień opóźnienia; 

2) wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy w wysokości 20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 

ust. 1 Umowy; 

3) opóźnienia w czasie reakcji na zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w § 8 ust 1 pkt 1 Umowy 

Wykonawca w wysokości 0,003% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 

1 Umowy, za każdą godzinę opóźnienia; 

4) opóźnienia w dokonaniu przeglądu lub naprawy, o których mowa § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy 

w wysokości 0,03% maksymalnego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, 

za każdy dzień opóźnienia; 

5) opóźnienia w przekazaniu samochodu, o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, w wysokości 0,2% 

maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

6) nieudostępnienia samochodu zastępczego, o którym mowa w § 9 Umowy, w wysokości 0,2% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 Umowy, za każdy dzień 

pozostawania przez Zamawiającego bez Samochodu; 

7) nieubezpieczenia Samochodu lub nieopłacenia składki za ubezpieczenie w wysokości 1% 

maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy przypadek 

naruszenia; 

8) naruszenia obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w § 16 Umowy, w wysokości 

20% maksymalnego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy za każdy 

przypadek naruszenia. 

9) niezrealizowania przez Wykonawcę wymagania, o którym mowa w Rozdziale III ust. 4 SIWZ, tj. 

wymagania wykonania wskazanych czynności realizacji przedmiotu Umowy za pomocą osób 

zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego 

spełniania ww. wymagania, na warunkach opisanych w Rozdziale III ust. 4 SIWZ, w wysokości 

1 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 3 ust. 1 Umowy, za każde stwierdzone 

uchybienie powyższym wymaganiom. 

2. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 

§ 14 

Zmiana Umowy 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień Umowy w przypadku, gdy: 

1) uległy zmianie (zmniejszeniu lub zwiększeniu) stawki podatkowe bądź jakiekolwiek inne 

należności publicznoprawne wpływające na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim 

przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Zamawiającego i wykazać 
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zaistnienie zmiany oraz wykonać przedmiot Umowy za inną, odpowiednio zmienioną cenę 

(uwzględniającą wysokość zmiany), niż wskazana w Umowie;  

2) zaistniały okoliczności wskazane w § 7 ust. 4 Umowy – w takim przypadku do samochodu, 

o którym mowa w § 7 ust. 4 Umowy, będą miały zastosowanie postanowienia Umowy, które 

miałyby zastosowanie w stosunku do Samochodu, który został zastąpiony. 

 

§ 15 

Zakończenie umowy 

1. Z chwilą wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy, Zamawiający jest zobowiązany na własny koszt 

zwrócić Samochody Wykonawcy wraz ze wszystkimi dokumentami i kompletnym fabrycznym 

wyposażeniem w terminie i miejscu uzgodnionym przez Strony na terenie miasta Poznania. 

2. Z czynności zwrotu Samochodów sporządza się protokół zwrotu Samochodu według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do Umowy. 

3. Samochody powinny zostać zwrócone w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu 

zużyciu. 

4. Ilość paliwa w zbiorniku paliwowym zwracanego Samochodu odpowiadać powinna ilości paliwa 

w chwili wydania tego Samochodu Zamawiającemu. 

5. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych ze zwrotem 

Samochodów. 

 

§ 16 

Zachowanie poufności 

1. Wszelkie informacje, w tym również dane osobowe, uzyskane przez Wykonawcę 

od Zamawiającego, niezależnie od formy i sposobu ich przekazania, w tym ustnie, pisemnie, 

w formie zapisu elektronicznego (informacje poufne), jak też wszelkie inne dotyczące Umowy, 

mogą być wykorzystywane przez Wykonawcę tylko w celu wykonania Umowy i nie będą 

ujawniane osobom trzecim. W okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu 

lub rozwiązaniu Wykonawca nie będzie publikować, przekazywać, ani ujawniać żadnych 

informacji, które uzyska w związku z wykonaniem Umowy. 

2. W przypadku pozyskania lub udostępnienia danych osobowych Wykonawca zobowiązuje się 

do zapewnienia poufności danych osobowych. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 

zabezpieczyć te dane przed dostępem osób nieuprawnionych, nie wykorzystywać oraz nie 

przetwarzać tych danych w jakikolwiek sposób dla celów innych niż wykonanie Umowy. 

3. Wykonawca odpowiada za podjęcie i zapewnienie wszelkich niezbędnych środków 

zapewniających dochowanie klauzuli poufności przez osoby, z których korzysta przy wykonywaniu 

Umowy. 
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§ 17 

Siła wyższa 

1. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 

będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania siły wyższej. 

2. Siła wyższa stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki 

są niemożliwe do zapobieżenia, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części, na stałe 

lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 

staranności.  

3. W przypadku wystąpienia siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem, niezwłocznie poinformuje 

pisemnie drugą stronę o jej zaistnieniu oraz, o ile będzie to możliwe, przedstawi nie budzące 

wątpliwości dokumenty potwierdzające jej wystąpienie. Obie Strony niezwłocznie od dnia 

otrzymania powyższej informacji uzgodnią tryb dalszego postępowania. 

 

§ 18 

Nadzór nad wykonaniem Umowy 

1. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy Zamawiający upoważnia:  

[•], tel. [•], [•]@wfr.org.pl 

2. Do współpracy w sprawach związanych z wykonaniem Umowy Wykonawca upoważnia:  

[•], tel. [•], e-mail [•]@[•] 

3. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 2 następuje poprzez pisemne powiadomienie drugiej Strony 

i nie stanowi zmiany treści Umowy. 

 

§ 19 

Postanowienia końcowe 

1. Jakiekolwiek zmiany, uzupełnienia oraz oświadczenia woli związane z wykonywaniem Umowy 

wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W przypadku zmiany danych określonych w Umowie, Strona, której dane się zmieniły jest 

zobowiązana poinformować o nowych danych drugą Stronę pod rygorem uznania oświadczeń 

złożonych zgodnie z posiadanymi informacjami za skuteczne. 

3. Ewentualne spory, wynikłe z wykonania Umowy, Strony będą rozstrzygać w drodze polubownej. 

W przypadku nieosiągnięcia porozumienia, spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo Sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 

4. Przeniesienie praw i obowiązków z Umowy przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego. 

5. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają odpowiednie zastosowanie przepisy Kodeksu 

cywilnego. 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron Umowy. Każda strona Umowy powinna być parafowana przez osoby upoważnione 
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do zawarcia Umowy, przy czym moc wiążącą mają wyłącznie parafowane i podpisane 

egzemplarze Umowy. 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 1 – Oferta Wykonawcy; 

2) Załącznik nr 2 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia; 

3) Załącznik nr 3 – Wzór protokołu wydania samochodu; 

4)  Załącznik nr 4 – Wzór protokołu zwrotu samochodu. 

 

 


