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Załącznik nr 3 do SIWZ 

 

Istotne postanowienia umowy  

 

 

                 

w dniu …………………………. 2018 r. w Poznaniu, pomiędzy 

Województwem Wielkopolskim z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, NIP 7781346888; REGON: 

631257816 reprezentowanym przez:  

………………………………….................................................................................................. 

zwanym w  dalszej części umowy  „Zamawiającym”, 

a 

……………………………………………………………………………………………… 

reprezentowanym przez: 

………………………………….................................................................................................. 

………………………………….................................................................................................. 

zwanym w  dalszej części umowy  „Wykonawcą” 

wspólnie zwanymi w dalszej części umowy „Stronami”  

 

 

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.)  

w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39)  

na „Najem długoterminowy trzech fabrycznie nowych samochodów osobowych                    

na potrzeby Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu” 

znak postępowania: DA-IV-1.272.5.2018  

zawarto umowę o następującej treści: 

 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest najem długoterminowy tj. przez okres 36 miesięcy, trzech 

fabrycznie nowych samochodów osobowych o parametrach technicznych i wyposażeniu określonym 

w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej 

„SIWZ”) oraz ofercie Wykonawcy, wyprodukowanych nie wcześniej niż w IV kwartale 2018 r.,                      

na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.  
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2. Wykonawca oświadcza, że najmowane samochody stanowiące przedmiot niniejszej umowy, zwane 

dalej odpowiednio – w zależności od kontekstu - „samochodami”  lub „samochodem”,                            

są fabrycznie nowe,  stanowią jego własność, nie posiadają wad fizycznych ani prawnych,                           

a ich parametry, cechy techniczne i konstrukcyjne jak też wyposażenie odpowiadają wszelkim 

obowiązującym normom i wymaganiom bezpieczeństwa, jak też że samochody te nie  są obciążone 

jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich. 

3. Wykonawca oświadcza, że samochody i ich wyposażenie są zgodne z przepisami ustawy  z 20 czerwca 

1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz aktów wykonawczych                                

do tej ustawy, jak też z innymi przepisami obwiązującego prawa krajowego RP oraz prawa unijnego. 

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili przekazania samochodów Zamawiającemu będzie posiadał                     

on tytuł prawny do dysponowania samochodami.  

 

 

§ 2 

Wynagrodzenie  

 

1. Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy przysługuje maksymalne wynagrodzenie                                   

w wysokości ……………………………………. zł netto 

(słownie………………………………………..) , powiększone o należny podatek VAT  w wysokości 

………………… zł (słownie………………………………………..)                                                                       

tj. …………………………….. zł brutto  (słownie………………………………………..) 

podzielone na comiesięczne raty w stałej wysokości, zwane dalej „czynszem”, z zastrzeżeniem ust. 6 

i 7.   

2. Miesięczny czynsz najmu wynosi odpowiednio: 

1) za pierwszy z samochodów (Zał. Nr 1 do SIWZ pkt I, ppkt 1.) ………………… zł netto 

(słownie: ……………………………………………), z wartością podatku VAT: 

……………..………..….. zł (słownie: ………..……………..………………….),                                

tj. …………………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………). Łączna wartość najmu pierwszego                                       

z samochodów wynosi …………… zł netto (słownie ………………………..)                                           

tj. …………………….. zł brutto ………………………. zł (słownie: 

…………………………………………………………).  

2) za drugi z samochodów (Zał. Nr 1 do SIWZ pkt I, ppkt 2.) ………………… zł netto (słownie: 

……………………………………………), z wartością podatku VAT: 

……………..………..….. zł (słownie: ………..……………..………………….),                                   

tj. …………………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………). Łączna wartość najmu drugiego                                         

z samochodów wynosi …………… zł netto (słownie ………………………..)                                           

tj. …………………….. zł brutto ………………………. zł (słownie: 

…………………………………………………………).  

3) za trzeci z samochodów (Zał. nr 1 do SIWZ pkt I, ppkt 3.) ………………… zł netto      (słownie: 

……………………………………………), z wartością podatku VAT: 
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……………..………..….. zł (słownie: ………..……………..………………….),                                

tj. …………………………………… zł brutto (słownie: 

………………………………………………). Łączna wartość najmu trzeciego                                           

z samochodów wynosi …………… zł netto (słownie ………………………..)                                           

tj. …………………….. zł brutto ………………………. zł (słownie: 

…………………………………………………………).  

3. Wynagrodzenie wyszczególnione w ust. 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy                              

z tytułu wykonywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.   

4. Faktury z tytułu łącznego czynszu najmu z wyszczególnieniem kwot za każdy samochód wystawiane 

będą przez Wykonawcę raz w miesiącu, z góry najpóźniej do 15-go dnia każdego miesiąca 

kalendarzowego z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.   

5. Wykonawca zobowiązuje się do comiesięcznego wystawiania dwóch odrębnych faktur  

zgodnie z następującym podziałem: 

a) I faktura: samochód pierwszy i drugi, 

b) II faktura: samochód trzeci. 

6. W przypadku pierwszego miesiąca użytkowania samochodów, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie płatne z dołu, proporcjonalne do liczby dni użytkowania samochodów                                    

przez Zamawiającego tj. od dnia ich protokolarnego odbioru do ostatniego dnia danego miesiąca.    

7. W przypadku ostatniego miesiąca użytkowania samochodów, Wykonawcy przysługuje 

wynagrodzenie płatne z dołu, proporcjonalne do liczby dni użytkowania samochodów                                    

przez Zamawiającego tj. od pierwszego dnia miesiąca do dnia ich protokolarnego zdania. 

8. Faktura za pierwszy i ostatni miesiąc obowiązywania niniejszej umowy wystawiona zostanie 

najpóźniej do 15-go dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym nastąpiło 

wydanie samochodu lub jego zdanie.  

9. Faktury wystawiane będą przez Wykonawcę na dane: Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34,                         

61-714 Poznań, NIP: 7781346888.            

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

Zamawiającego, tj. na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,                  

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, Punkt Kancelaryjny.  

11. Rozliczenie między Stronami umowy będzie realizowane wyłącznie w złotych polskich. 

12.  Wynagrodzenie nie może wzrosnąć w okresie realizacji umowy z zastrzeżeniem § 4 ust. 4.   

13.  Zapłata należności następować będzie przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy 

wskazane  na wystawianych fakturach.   

14.  Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.   

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

NIP: 7781346888. 

16. Odpisów amortyzacyjnych przedmiotu najmu dokonuje Wykonawca. 
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§ 3 

Okres najmu i wydanie przedmiotu najmu 

 

1. Wykonawca na mocy niniejszej umowy oddaje Zamawiającemu samochody do używania                                    

na czas oznaczony tj. okres 36 miesięcy liczony dla każdego samochodu indywidualnie                                      

od dnia protokolarnego przekazania każdego z samochodów Zamawiającemu z zastrzeżeniem 

ust. 2 oraz § 13 ust. 4.  

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

wymaganiom niniejszego zamówienia oraz ofercie Wykonawcy samochody nie później                                   

niż do dnia 30.04.2019 roku. 

3. Wydanie każdego z samochodów Zamawiającemu nastąpi w miejscu wskazanym przez Wykonawcę  

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: karolina.kmin-pawlowska@umww.pl  na co najmniej 2 dni przed terminem wydania.   

4. Wykonawca oświadcza, że w chwili wydania, o którym mowa w ust. 3 przekazywane samochody będą 

sprawdzone pod względem technicznym i gotowe do korzystania oraz zarejestrowane na terenie 

Poznania. Jednocześnie z wydaniem samochodu Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód 

rejestracyjny, wszystkie komplety kluczyków dostarczane przez producenta tj. w ilości ….. szt., polisę 

potwierdzającą zawarcie umowy pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC (w tym                       

w szczególności: 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 mniej niż 10 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 danego samochodu, przedłożonego przez Wykonawcę w chwili wydania samochodu,  

stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

8. Osoba dokonująca w imieniu Zamawiającego odbioru samochodów jest zobowiązana legitymować 

się pełnomocnictwem do dokonania tego odbioru sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik 

Nr 3 do niniejszej umowy. 

9. Wynajęte samochody nie będą posiadały jakichkolwiek nadruków, czy też informacji reklamowych. 

10. Niniejszej umowy najmu, z zastrzeżeniem § 9 ust. 12 i ust. 13, § 10, § 13 ust. 3, nie można rozwiązać.  

 

 

 

 

 

mailto:karolina.kmin-pawlowska@umww.pl
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§ 4 

Limit kilometrów 

 

1. Czynsz najmu określony w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy został ustalony przy założeniu 

używania samochodu przez Zamawiającego z zachowaniem limitu przejechanych kilometrów, 

wskazanego dla danego 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.  

2. Wskazane w Załączniku nr 1 wysokości limitów przejechanych kilometrów dla każdego  

z samochodów stanowią wartości poglądowe i mogą ulec zmianie tj. zmniejszeniu lub zwiększeniu,  

z zastrzeżeniem, że łączny limit kilometrów dla wszystkich samochodów wynosi 450 000 kilometrów 

w okresie obowiązywania niniejszej umowy z zastrzeżeniem § 13 ust. 4.  

3. Z tytułu różnicy pomiędzy przewidywaną ilością przejechanych kilometrów wskazaną w Załączniku 

nr 1 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. 4. 

4. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego łącznego dla wszystkich samochodów limitu 

kilometrów wskazanego w ust. 2 Wykonawcy przysługuje dodatkowe wynagrodzenie za każdy 

przejechany poza limitem kilometr w wysokości zgodnej z ofertą Wykonawcy stanowiącą Załącznik 

nr 4 do umowy.  

 

§ 5 

Ubezpieczenie przedmiotu najmu 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia samochodów u wybranego przez siebie 

ubezpieczyciela w zakresie pełnego ubezpieczenia OC, pełnego ubezpieczenia AC                                            

(w tym w szczególności: 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  i przez cały czas 

trwania umowy opłaca składki ubezpieczeniowe. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony w kwocie 

czynszu najmu. 

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

umowy ubezpieczenia z zachowaniem ich ciągłości, opłacać składki ubezpieczenia oraz przedstawiać 

Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie ww. warunku. 

3. Zamawiajacy nie będzie ponosił kosztów napraw objętych oraz nieobjętych polisą ubezpieczeniową, 

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. uwzględniającej wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. 
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5. Zamawiający zobowiązany jest do podejmowania wszelkich niezbędnych kroków mających na celu 

umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela, tj. zgłaszania 

szkody, zgodnie z przekazanymi przez Wykonawcę procedurami.   

 

§ 6 

Kradzież i nienaprawialne uszkodzenie przedmiotu najmu 

 

1. W przypadku, gdy którykolwiek 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 ust. 2 lub 3.  

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 - co do tej 

wyodrębnionej części przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód – 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 - co do tej wyodrębnionej części 

przedmiotu najmu, którą stanowi przedmiotowy samochód -  w dniu stwierdzenia szkody. Wszelkie 

opłaty należne na podstawie niniejszej umowy po dniu jej wygaśnięcia i uiszczone                                 

przez Zamawiającego zostaną mu zwrócone. 

 

 

§ 7 

Kompleksowa obsługa techniczna 

 

1. Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę serwisową. Będzie ona świadczona na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej, w ramach miesięcznej opłaty tytułem czynszu najmu określonej 

w Załączniku Nr 1 do umowy. Obsługa ta obejmuje w szczególności: 

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

czynności obsługi serwisowej i napraw samochodów zarówno w ramach objętych gwarancją                         

jak i poza gwarancją, (kwestię napraw powypadkowych określa umowa ubezpieczenia 

samochodów wynajmowanych), w tym obowiązkowych przeglądów technicznych,  

z częstotliwością i  w zakresie zalecanym przez producenta samochodu, obowiązujące przepisy 

prawne lub zgłoszenia Zamawiającego, z wyłączeniem czynności obsługi codziennej  

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

złożoną ofertą stanowiącą Załącznik nr 4 do umowy czas reakcji (czas, w którym Wykonawca 

wskaże Zamawiającemu miejsce i termin podstawienia samochodu do wykonania usługi 

serwisowej, naprawczej, z zastrzeżeniem, że termin podstawienia do serwisu nie będzie późniejszy  

niż do 7 dni od dokonania zgłoszenia,  z wyjątkiem likwidacji szkód komunikacyjnych)  

na zgłoszenie serwisowe Zamawiającego wynosi …………………….. godzin ( nie więcej niż 
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do 8 godzin) od zgłoszenia. 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) zapewnienie możliwości dokonania przez Zamawiającego nieodpłatnej aktualizacji wbudowanej 

w samochodach nawigacji, minimum dwa razy w roku,  

4) zapewnienie w okresie październik – marzec opon zimowych do samochodów wraz z wymianą, 

5) zapewnienie w okresie kwiecień – wrzesień opon letnich do samochodów wraz z wymianą, 

6) zapewnienie przechowywania opon letnich w okresie zimowym i zimowych w okresie letnim, 

7) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie) ogumienia, 

8) w ramach serwisu ogumienia, Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon (klasy Premium) 

oraz zapewnia wyważanie kół po każdorazowej wymianie opon,                                         

9) naprawy lub wymiany uszkodzonych mechanicznie opon, 

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

w obowiązujących przepisach prawa, 

11) holowanie samochodów, 

12) sieć stacji obsługi na terenie całej Polski w szczególności na terenie miasta Poznania, 

13) zapewnienie samochodów zastępczych zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

2. Do  czynności  obsługi  codziennej,  o  których  mowa  w 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,  elektrolitu w  akumulatorze, 

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

stanu  ogumienia  i  ciśnienia,  kontrolę   działania  oświetlenia  zewnętrznego  samochodu  

 w  tym  świateł sygnalizacyjnych oraz kontrolę działania sygnału dźwiękowego.  

3. Wykonawca pokrywa koszty związane z uzupełnieniem oleju, płynu hamulcowego, cieczy chłodzącej, 

elektrolitu w akumulatorze, wodnego roztworu mocznika redukującego emisję tlenków azotu                     

oraz wymiany piór wycieraczek, dywaników i oświetlenia zewnętrznego w tym świateł 

sygnalizacyjnych.  

 

 

§ 8 

Samochód zastępczy 

 

1. W przypadku planowanych przeglądów oraz planowanych lub nieplanowanych napraw bieżących,  

w dniu oddania samochodów do przeglądu lub naprawy Zamawiającemu przysługuje prawo  

do natychmiastowego udostępnienia przez Wykonawcę samochodów zastępczych tej samej klasy  

jak klasa samochodu objętego obsługą na podstawie niniejszej umowy, na cały okres istnienia 

przeszkody w korzystaniu z samochodów przez Zamawiającego. W przypadku kasacji samochodu, 

samochód zastępczy udostępniony zostanie natychmiast, od czasu zgłoszenia zdarzenia  

przez Zamawiającego do momentu poinformowania Zamawiającego o zakończeniu postępowania 

likwidacyjnego szkody. W przypadku kradzieży samochodu, samochód zastępczy zostanie 
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udostępniony natychmiast, od czasu zgłoszenia kradzieży przez Zamawiającego do ostatniego dnia 

miesiąca, w którym nastąpiła kradzież.  

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,                  

na co Wykonawca wyraża zgodę.   

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 nie pogorszonym  i nie zanieczyszczonym. 

W przeciwnym przypadku Zamawiający zostanie obciążony kosztami przywrócenia samochodu 

 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. 

 

 

§ 9 

Prawa i obowiązki Stron umowy 

 

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

będące na wyposażeniu samochodów użytkowanych przez Zamawiającego na podstawie niniejszej 

umowy najmu. Zamawiający  jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi 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 § 7 ust. 1 pkt 1. 

2. 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                             

z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1. 

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 samochodach 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. 
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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 określonymi w instrukcji użytkowania samochodu. 

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

Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail  lub telefoniczną 

Wykonawcę nie później niż  w ciągu 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 Najemcę  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. 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 urządzeń zabezpieczających o ile zostały one 

zainstalowane w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio 

zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający. 

10. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać samochody w należytym stanie, używać je zgodnie 

z przeznaczeniem i zasadami prawidłowej eksploatacji. 

11. Samochody będą obsługiwać wyłącznie upoważnieni przez Zamawiającego  pracownicy Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Zamawiający nie może                          

bez pisemnej zgody Wykonawcy udostępniać do używania lub podnajmować samochodów innym 

osobom. 

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

Zamawiający może żądać odpowiedniego obniżenia czynszu za czas trwania wad. Jeżeli w chwili 

wydania Zamawiającemu samochody miały 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 – 19. 

14. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w sytuacjach opisanych w ust. 12 i 13 powyżej, Zamawiający 

może złożyć w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o zdarzeniu 

będącym podstawą odstąpienia. 
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15. W przypadku opóźnienia w przekazaniu samochodów Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10% miesięcznego czynszu najmu brutto za dany samochód,                                  

za każdy dzień opóźnienia.  

16. Wykonawca zobowiązany będzie do zapłacenia Zamawiającemu kary umownej w wysokości 20% 

łącznej ceny brutto za okres  trzech 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 

samochody. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

17. Za nierealizowanie przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w Rozdz. III pkt 3 SIWZ,                        

tj. wymogu wykonania wskazanych czynności realizacji zamówienia za pomocą osób zatrudnionych 

na podstawie umowy o pracę lub niepotwierdzenie na żądanie Zamawiającego spełniania ww. 

wymogu na warunkach opisanych w Rozdz. III pkt 3 SIWZ, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę w wysokości 1 % całkowitego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1, za każde 

stwierdzone uchybienie powyższemu wymaganiu. 

18. Za opóźnienie w czasie reakcji na zgłoszenie serwisowe, o którym mowa w § 7 ust 1 pkt 1 Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10,00 zł brutto za każdą godzinę opóźnienia. 

19. W przypadku gdy termin opóźnienia podstawienia samochodu do wykonania usługi serwisowej, 

naprawczej, o których mowa § 7 ust. 1 będzie dłuższy niż 7 dni od dokonania zgłoszenia Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł brutto za każdy dzień opóźnienia. 

20. 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/ uległy zmianie stawki podatkowe bądź jakiekolwiek inne należności publicznoprawne wpływające 

na zobowiązanie pieniężne Zamawiającego – w takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się 

zrealizować przedmiot umowy za inną, odpowiednio zmienioną cenę niż wskazana w umowie.  

c/ zmianie uległa wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

d/ zmianie uległy zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawek składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą 

miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

e/ zaistniała sytuacja określona w § 13 ust. 4. 

21. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli spełniania przez Wykonawcę wymogu określonego 

w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Rozdz. III pkt 3 SIWZ) w zakresie 

zatrudnienia osób wykonujących wskazane czynności w ww. Rozdziale na podstawie umowy                      

o pracę (dokumentacja zatrudnienia). W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie 

Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

https://sip.lex.pl/#/dokument/16992095?cm=DOCUMENT
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umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w Rozdz. III 

punkcie 3 SIWZ czynności w okresie realizacji przedmiotu zamówienia: 

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 zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu                  

oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 

2) kopia umowy o pracę lub kopie umów o pracę, potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przedłożone do wglądu powinny potwierdzać sposób zatrudnienia i zawierać imię i nazwisko 

pracownika, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu, przez cały okres realizacji 

przedmiotu umowy. 

   

§ 10 

Opóźnienie w zapłacie i wypowiedzenie umowy 

 

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. 

 

§ 11 

Zakończenie umowy 

 

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 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 samochodu. Zamawiający jest zobowiązany            

do zapłaty powyższej kary umownej w terminie 20 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

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

zużyciu. Odbiór samochodów 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. 

 

 

§ 12 
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Wytyczne Bezpieczeństwa Informacji 

 

1. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się i będzie przestrzegać „Wytycznych bezpieczeństwa informacji”. 

Powyższe dokumenty  stanowiące integralną część niniejszej umowy zostały przekazane drogą 

elektroniczną na  adres e-mail Wykonawcy ……………………………………….  

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji pozyskanych                                                   

w trakcie  wykonywania prac i nie ujawniania ich bez zgody  Zamawiającego. Zachowanie poufności 

obowiązuje  również  po zakończeniu realizacji niniejszej umowy. 

 

 

§ 13 

Postanowienia końcowe 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnego aneksu  do umowy 

pod rygorem nieważności. 

2. Do bieżącej współpracy w zakresie wykonywania niniejszej umowy wyznacza się: 

 

1) ze strony Zamawiającego:  

panią Bernadetę Korniewicz adres e-mail: bernadeta.korniewicz@umww.pl,                           

tel: 0-61 626-69-29.   

           panią Karolinę Kmin-Pawłowską adres e-mail: karolina.kmin-pawlowska@umww.pl,  

           tel: 0- 61 626-69-18, 

 

  2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………………………………………………………………………. 

           …………………………………………………………………………………………. 

 

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 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, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni                    

od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.   

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu użytkowania każdego z pojazdów                    

na warunkach określonych w niniejszej umowie, jednak nie dłużej niż do 6 miesięcy od upływu 

terminu zdania pojazdu, liczonego zgodnie z zapisami § 3 ust. 1. W takim przypadku wskazany               

w § 4 ust. 2 limit kilometrów ulegnie zwiększeniu i zostanie naliczony zgodnie z § 4 ust. 1.  Powyższe 

wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

5.  Spory mogące powstać w związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 

Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
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7. Umowę sporządzono w dwóch (2) jednobrzmiących egzemplarzach, w jednym (1) dla 

Zamawiającego  i w jednym (1) dla Wykonawcy. 

 

 

 

 

     Zamawiający                    Wykonawca 

 

 

 

    ……………………...……..    …………………………………. 

 

Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu Umowy  

Załącznik nr 2 – Protokół wydania samochodu (sporządzony przez Wykonawcę) 

Załącznik nr 3 – Pełnomocnictwo 

Załącznik nr 4 – Oferta Wykonawcy 

 

 

 

 


