
Załącznik nr 2. 

PROJEKT UMOWY

(wynajem pojazdów na egzaminy państwowe)

zawarta w dniu …........ 2020 r. w Słupsku, pomiędzy:

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku,  z  siedzibą przy ul.  Mierosławskiego 10,

działającym na podstawie Zarządzenia nr 26/98 Wojewody Słupskiego z dnia 20 kwietnia 1998 roku 

w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, NIP: 839-25-19-119, 

Regon: 770944590,

reprezentowanym przez:

Piotra Tomaszewskiego – Dyrektora

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

firmą …...........................

z siedzibą w …............,  przy ul.  ….............., działającą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji  i

Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej / KRS, NIP: …..., REGON: …......, 

reprezentowaną przez:

…..... – właściciela/prezesa, dyrektora, pełnomocnika

zwanym dalej w treści umowy Wykonawcą.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.

1843  z  późn.  zm./  na  podstawie  art.  4  pkt  8  w  trybie  rozeznania  cenowego  /znak  postępowania:

BP/8/2020/ została zawarta umowa o następującej treści: 

§ 1

Przedmiot umowy  

Przedmiotem umowy jest: wynajęcie pojazdów do przeprowadzania egzaminów państwowych i szkoleń

na kategorie A, A1, A2, B, C, C+E i D prawa jazdy dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w

Słupsku. 

Szacunkowa ilość wynajmowanych pojazdów w roku 2020 to: kat. A, A1, A2 – 20 godzin, kat. B – 15

godzin, kat. C – 30 godzin, kat. C+E – 20 godzin, kat. D – 62 godzin. 

Każdorazowo termin i godzina podstawienia pojazdu będzie uzgadniana między stronami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert.

§ 2

1. Pojazdy o którym mowa w § 1 powinny być:

 sprawne technicznie;

 z ważnymi badaniami technicznymi;

 wyposażone, oznaczone i przystosowane do przeprowadzania egzaminów państwowych zgodnie

z obowiązującymi przepisami;

 zaopatrzone w dodatkowe wyposażenie zgodnie z warunkami technicznymi;



 spełniać wszystkie warunki techniczne obowiązujące dla danej kategorii prawa jazdy,

 z ważnymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi, co najmniej w zakresie OC i NNW.

§ 3

1.  Pojazd  dostarczony  będzie  na  plac  manewrowy  przy  ul.  Mierosławskiego  10  w  Słupsku  przed

rozpoczęciem  egzaminu  państwowego  zgodnie  z  wcześniej  ustalonym  terminem  z  wyjątkiem,  gdy

zawiadomienie o konieczności podstawienia pojazdu będzie wynikiem nieprzewidzianej sytuacji.

2.  Pojazd  będzie dostarczony do i odbierany z: siedziby WORD przez Wykonawcę.

3.  Każdorazowo  termin  i  godzina  podstawienia  pojazdu  będzie  uzgadniana  między  stronami.

Uzgodnienie terminu i godziny podstawienia/odbioru po egzaminie pojazdu odbywać się będzie: mail,

telefon, w tym sms. Najczęściej pojazd kat. ….. / autobus wynajmowany będzie w określony dzień np.

poniedziałki  od  godz.  10:55.  Zgłoszenie  wynajęcia  pojazdu  winno  nastąpić  co  najmniej  na  1  dzień

roboczy przed planowanym terminem egzaminu.

4. W przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych nie ma zastosowania pkt 3 dotyczący terminów

zgłaszania zapotrzebowania na pojazd. Wówczas strony po porozumieniu określają możliwy najszybszy

czas rozpoczęcia wynajmu.

5.  Wykonawca zapewni  całkowitą  obsługę i  pełny serwis  techniczny pojazdu (naprawy,  konserwację,

przeglądy, tankowanie).

6. W przypadku awarii  wynikłych w trakcie eksploatacji  pojazdu w procesie egzaminowania, wszelkie

koszty ewentualnych napraw ponosi Wykonawca.

 

§ 4

Termin realizacji

Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2020 r. 

§ 5

1. Odpowiedzialnym ze strony Wykonawcy za terminowe podstawienie autobusu i innych pojazdów i za 

ich stan techniczny jest Pan/Pani ….......... tel. …......., mail: …................

2. Odpowiedzialnym ze strony WORD Słupsk za uzgadnianie terminów i zapewnienie floty jest Andrzej

Trzaskoma nr tel: /59/ 8482148, 509810497, e-mail:  administracja@word.slupsk.pl. W przypadku jego

absencji diagnosta WORD: nr tel: /59/ 8482138, e-mail:  sekretariat@word.slupsk.pl.  w dni absencji obu -

koordynator egzaminów tel: /59/ 8482139.

§ 6

Wartość umowy

1. Za wynajęcie pojazdów, o którym mowa w  § 1 umowy ustala się za godzinę podstawienia pojazdów

wynagrodzenie następujących wysokościach (VAT 23 %):

1) kat. A  –  ….. zł netto/ ….... brutto/h,

2) kat. A1 – ….. zł netto/ ….... brutto/h,

3) kat. A2 – ….. zł netto/ ….... brutto/h,

4) kat. B – ….. zł netto/ ….... brutto/h,

5) kat. C – ….. zł netto/ ….... brutto/h,
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6) kat. C+E – ….. zł netto/ ….... brutto/h,

7) kat. D – ….. zł netto/ ….... brutto/h.

§ 7

1.  Zapłata nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury,  przelewem na  wskazane w fakturze konto

bankowe w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

2.  Rozliczenie finansowe następować będzie co miesiąc, z dołu.

3. Każdorazowo do faktur Wykonawca dołączy zestawienie godzinowe wynajmowanych pojazdów.   

§ 8

Każda  ze  stron  może  rozwiązać  umowę  w  każdym  czasie  z  zachowaniem  30  dniowego  okresu

wypowiedzenia, licząc od dnia następującego po dniu, w którym zostało złożone wypowiedzenie.

§ 9

Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w

postaci aneksu.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym egzemplarzu dla

każdej ze stron.

 

 

                ZAMAWIAJĄCY                                                                        WYKONAWCA
                                          

    .....................................................   ..................................................
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