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 PROJEKT UMOWY  
UMOWA Nr MCUS.DZP/…………..2022 

(długoterminowy najem samochodu elektrycznego) 
 
W dniu ..........2022 r. we Wrocławiu pomiędzy:  
Gminą Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83-551 - Miejskim 
Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą przy ul. Mącznej 3, 54-131 Wrocław, 
reprezentowanym przez: 
 
………………………………………………………………………………………, 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
a  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

zwanym dalej „Wykonawcą", 
 
na podstawie postępowania o zamówienie publiczne nr MCUS.DZP.372-Z-65/2022 o wartości 
szacunkowej zamówienia mniejszej niż 130 000 zł netto, w oparciu o Regulamin udzielania zamówień 
publicznych w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu z dnia 18 grudnia 2020 r., 
wprowadzonym Zarządzeniem nr 196/2020 Dyrektora MCUS zawarto umowę o następującej treści:  

 
Przedmiot umowy 

§ 1 
1. Przedmiotem zamówienia jest długoterminowy najem samochodu elektrycznego na 

potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 
2. Przedmiot zamówienia określony jest kodami CPV: CPV 34144900-7 - Pojazdy elektryczne, 34110000-  

Samochody osobowe. 
3. Przedmiot zamówienia obejmuje 36 miesięczny najem jednej sztuki samochodu elektrycznego oraz 

świadczenie obsługi serwisowej, którego szczegółowy opis znajduje się w Kalkulacji cenowej– 
Załącznik nr 2, spełniającej w szczególności następujące wymagania:  

1) określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach 
publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo 
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022, poz. 988 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.) oraz innych aktów prawnych mających zastosowanie 
w przedmiotowej umowie; 

2) dostępną w języku polskim kartę samochodu, instrukcję obsługi, książkę serwisową 
i gwarancyjną;  

3)  wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego na terenie UE.   
4. Wynajęty samochód nie będzie posiadał jakichkolwiek nadruków i informacji reklamowych. 
5. Odpisy amortyzacyjne samochodu dokonane będą przez Wykonawcę. 
6. Szczegółowy opis przedmiotu umowy został zawarty w: 

1) Ofercie Wykonawcy (Załącznik nr 1 do umowy); 
2) Kalkulacji cenowej – (Załącznik nr 2 do umowy). 

  
Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 2 
1. Miesięczny czynsz najmu za samochód wynosi brutto:....................... zł, tj. netto: .................... zł 

plus ........ % VAT. 
2. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy i wartość umowy: 

1) wynagrodzenie Wykonawcy określa się na kwotę netto …………………………… zł; 
2) wartość umowy wynosi …………………. zł brutto, (słownie: 
…………………………………………………………………).  

3. W ramach wynagrodzenia określonego w ust. 1 i ust. 2 powyżej Wykonawca zobowiązany jest do 
dostarczenia przedmiotu zamówienia do Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu przy 
ul. Mącznej 3 we Wrocławiu. 

4. Koszty ubezpieczenia samochodu podczas transportu ponosi Wykonawca. 
5. Wartość wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartość umowy brutto podane w ust. 1 i ust. 2 powyżej, 

zawierającą wszystkie koszty, które ponosi Zamawiający w całym okresie realizacji zamówienia, 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, w tym w szczególności koszty: najmu, rejestracji, 
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ubezpieczeń, transportu i wydania samochodu, serwisu samochodu wraz ze związanymi z tym 
kosztami naprawy gwarancyjnej, likwidacji szkód, sezonowej wymiany opon z ich 
przechowywaniem, abonamentu RTV. 

6. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdym zakończonym miesiącu realizacji Umowy, w terminie 
zgodnym z obowiązującymi przepisami lub w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym. 

7. Zamawiający nie zaakceptuje faktury VAT, której uznanie spowodowałoby wzrost wynagrodzenia 
Wykonawcy ponad kwotę określoną w § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 umowy oraz wzrost wartości umowy 
ponad kwotę określoną w § 2 ust. 2 pkt 2 umowy. 

8. Wykonawca wystawi fakturę wg poniższego zapisu: 
1) Nabywca: Gmina Wrocław z siedzibą przy pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, NIP: 897-13-83- 

51,  
2) Odbiorca: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy 

ul. Mącznej 3, z zaznaczeniem DPS ul. Mączna 3.  
9. Faktury należy dostarczać na adres Zamawiającego: Miejskie Centrum Usług Socjalnych we 

Wrocławiu przy ul. Mącznej 3. 
10. Zamawiający zobowiązuje się uregulować płatność za prawidłowo zrealizowany przedmiot umowy 

w terminie do 30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT, przelewem, na 
wskazany w umowie rachunek bankowy Wykonawcy (nr rachunku: 
………………………………………………………………………….). 

11. Za termin zapłaty faktury uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego. 

12. Jeżeli okres najmu nie obejmuje pełnego miesiąca, wówczas wynagrodzenie należne Wykonawcy za 
najem samochodu w tym miesiącu ustala się proporcjonalnie, tak że jeden dzień świadczenia usługi 
najmu odpowiada 1/30 (słownie: jedna trzydziesta) wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. 

13. Strony nie przewidują opcji wykupu samochodu.  
14. Wykonawca może dostarczać faktury VAT w sposób określony poniżej: 

1) drogą elektroniczną, tj. e-mail na adres mcus@mcus.pl; 
2) osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera na adres: Miejskie Centrum Usług 

Socjalnych we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mącznej 3; 
3) zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno–prywatnym 
(Dz. U. 2020 poz. 1666 ze zm.) będzie mógł wystawiać i wysyłać faktury za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania (adres PEF zostanie podany na wniosek Wykonawcy). 

 

Termin realizacji 
§ 3 

1. Wykonawca zobowiązany jest: 
1) dostarczyć samochód w terminie do ……………..do uzupełnienia po wyborze oferty (termin 

dostawy pojazdu: do 29 grudnia 2022 r. lub w terminie uwzględniającym oświadczenie złożone 
w Ofercie na podstawie Kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale IX Zapytania ofertowego); 

2) realizować usługę wynajmu przez okres 36 miesięcy licząc od dnia i godziny przekazania 
pojazdu Zamawiającemu. 

2. Przekazanie pojazdu Zamawiającemu oraz zwrot pojazdu Wykonawcy nastąpi na podstawie 
protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez obie strony bez zastrzeżeń. 

 

Oświadczenia Wykonawcy 
§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód marka ………………, model ……………., silnik 
……………KM, jest fabrycznie nowy, w pełni sprawny, nieużywany, wolny od jakichkolwiek wad 
fizycznych i prawnych, w tym wszelkich praw osób trzecich oraz innych obciążeń i zabezpieczeń oraz 
odpowiada wymaganiom Zamawiającego. 

2. Samochód spełnia warunki określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów 
poruszających się po drogach publicznych wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo                  
o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 988 ze zm.) rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. 
Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), a także w innych aktach wykonawczych. Samochód posiada 
wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające samochód do ruchu drogowego na terenie UE, 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, normami.   
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Sposób realizacji umowy 
§ 5 

1. Wykonawca oświadcza, iż w chwili przekazania samochodu Zamawiającemu oraz w okresie 
obowiązywania Umowy, będzie posiadał tytuł prawny do dysponowania samochodem. W okresie 
obowiązywania Umowy Wykonawca nie zbędzie ani nie obciąży samochodu na rzecz osób trzecich. 

2. W przypadku, gdy samochód nie stanowi własności Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania Zamawiającemu danych właściciela samochodu stanowiącego przedmiot umowy 
w ramach realizacji niniejszej umowy, najpóźniej w dniu zawarcia umowy na adres e-mail wskazany 
w § 14 ust. 1. 

3. Wykonawca dostarczy samochód kompletnie wyposażony i spełniający wymagania określone 
w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U z 2022 r., poz. 988 ze zm.) 
i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
pojazdów oraz ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.), a także w innych 
aktach prawnych mających zastosowanie.  

4. Wykonawca oświadcza, że dostarczony samochód będzie zgodny z opisem Kalkulacji cenowej –
(załącznik nr 2) oraz będzie spełniał warunki podane w ofercie (załącznik nr 1). 

5. Wykonawca wraz z samochodem dostarczy wszelkie wymagane prawem dokumenty samochodu (nie 
później niż z dniem podpisania protokołu wydania samochodu), wymagane atesty i homologacje, 
fakturę zakupu samochodu – oryginał pod rygorem nieprzystąpienia przez Zamawiającego do 
odbioru, w tym w szczególności:  
1) kartę samochodu;  
2) instrukcję obsługi i konserwacji w języku polskim; 
3) książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu w języku polskim; 
4) instrukcję o okresowych przeglądach technicznych; 
5) 2 oryginalne komplety kluczyków lub karty;  
6) 1 koło zapasowe lub zestaw naprawczy; 
7) kopia wydania przeglądu zerowego. 
Ponadto Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu ustnych informacji, które są 
niezbędne do prawidłowego korzystania z samochodów. Pojazd w chwili wydania Zamawiającemu 
będzie posiadał baterie naładowane na poziomie minimum 50% ich objętości. Pojazd w chwili 
dostawy do Zamawiającego będzie miał założone nowe opony odpowiednie do pory roku i warunków 
atmosferycznych panujących na zewnątrz (letnie/ zimowe). Drugi komplet opon będzie do dyspozycji 
Zamawiającego u Wykonawcy. 

6. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną o terminie dostarczenia 
samochodu na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem odbioru. 

7. Wykonawca dostarczy własnym staraniem przedmiot zamówienia do Miejskiego Centrum Usług 
Socjalnych we Wrocławiu ul. Mącznej 3 we Wrocławiu w godzinach od 8:00 do 15:00. 

8. Wydanie samochodu potwierdzone zostanie protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym bez 
zastrzeżeń przez przedstawicieli obu Stron umowy, sporządzonym w dwóch jednobrzmiących 
egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

9. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedstawiony do odbioru przedmiot 
umowy, nie odpowiada opisowi zawartemu w Kalkulacji cenowej (Załączniki nr 2), posiada wady lub 
usterki lub nie będzie posiadał dokumentów oraz elementów określonych w ust. 5, Zamawiający 
może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia przez Wykonawcę. W przypadku dostarczenia 
przedmiotu umowy niezgodnego z treścią umowy Zamawiający naliczy kary umowne określone w § 
ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy. 

10. Wady ujawnione w toku odbioru zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt, w terminie nie 
dłuższym niż 7 dni roboczych. 

11. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół. Za datę 
realizacji umowy uznaje się dzień dostawy samochodu wolnego od wad i podpisaniu protokołu przez 
upoważnionych pracowników Zamawiającego i Wykonawcy.  

12. Wykonawca zobowiązany jest uiszczać opłatę abonamentową za odbiorniki radiowe 
będące na wyposażeniu samochodu użytkowanego przez Zamawiającego na podstawie 
niniejszej umowy. 

13. Za dotrzymanie terminu dostawy i wydania samochodu przyjmuje się datę podpisania przez 
Zamawiającego Protokołu zdawczo-odbiorczego - bez uwag, według wzoru, o którym mowa                      
w Załączniku nr 3 do Umowy. 

14. W przypadku, gdy po wydaniu samochodu ujawnią się wady, których nie można było ustalić przy 
odbiorze, uniemożliwiające przewidziane w Umowie używanie samochodu, Wykonawca zobowiązany 
jest usunąć je w terminie 7 dni, po zawiadomieniu przez Zamawiającego na adres e-mail wskazany            
w § 14 ust. 2 Umowy. 
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15. Zamawiający deklaruje, że przebieg w okresie 36 miesięcy od wydania samochodu nie przekroczy 
45 000 km, a jego rozliczenie nastąpi po zdaniu samochodu Wykonawcy na podstawie Protokołu 
zdawczo-odbiorczego samochodu według wzoru określonego w Załączniku nr 3 do umowy. 

16. Zamawiający nie przewiduje przekroczenia limitu kilometrów wskazanego w ust. 15. 
17. Gdy Zamawiający przekroczy łączna pulę 45 000 km – umowa wygasa. 
18. Kierować samochodem mogą wyłącznie osoby upoważnione przez Zamawiającego, w tym jego 

pracownicy, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i dokumenty (prawo 
jazdy z odpowiednią kategorią) wymagane przepisami polskiego prawa do prowadzenia samochodu 
określonego rodzaju. 

19. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) korzystania z samochodu zgodnie z właściwościami samochodu i instrukcjami producenta oraz do 

dbałości i należytej pieczy nad samochodem; 
2) przestrzegania terminów przeglądów i napraw bieżących samochodu określonych przez 

producenta samochodu (w tym okresowych badań technicznych), w tym także przeglądów, 
modyfikacji i napraw wymaganych przepisami polskiego prawa do jego utrzymania, podstawienia 
samochodu w celu wykonania wszelkich napraw i remontów niezbędnych do utrzymania 
samochodu w dobrym stanie technicznym w punktach napraw i serwisu wskazanych przez 
Wykonawcę na zasadach określonych w § 6. 

3) ponoszenia wszelkich kosztów powstałych w następstwie naruszenia przez Zamawiającego 
uregulowań prawnych związanych z używaniem i eksploatacją samochodu (w tym mandatów                       
i kosztów postępowań przed sądami lub organami administracji). Wykonawca zobowiązuje się do 
bezpłatnego przekazywania Zamawiającemu tych informacji w ciągu 24 godzin od dnia ich 
otrzymania.  

21. O ile Wykonawca nie wyraził uprzedniej pisemnej zgody, Zamawiający nie może zmienić 
przeznaczenia, właściwości jezdnych ani jakichkolwiek części składowych samochodu z wyjątkiem 
umieszczenia na drzwiach naklejki z LOGO Zamawiającego oraz urządzeń dodatkowych, w tym 
lokalizacyjnych, niemających ujemnego wpływu na parametry funkcjonalne i użytkowe samochodu. 

22. Wykonawca jest uprawniony do przeprowadzania kontroli stanu technicznego samochodu bez 
względu na miejsce jego postoju, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym terminu zamierzonej 
kontroli. 

Kompleksowa obsługa serwisowa 
§ 6 

1. Wykonawca zapewnia kompleksową obsługę serwisową samochodu. Będzie ona świadczona na terenie 
miasta Wrocławia w ramach wynagrodzenia określonego w § 2. 

2. Obsługa serwisowa obejmuje w szczególności organizację i realizację serwisu w autoryzowanych 
stacjach obsługi, obejmującą wszelkie czynności obsługi serwisowej i napraw samochodu zarówno 
w ramach objętych gwarancją jak i poza gwarancją, w tym obowiązkowych przeglądów 
technicznych, z częstotliwością i w zakresie zalecanym przez producenta samochodu, obowiązujące 
przepisy prawne (badania techniczne) lub zgłoszenia Zamawiającego, z wyłączeniem czynności obsługi 
codziennej oraz utrzymania czystości, za które odpowiada i których koszty ponosi Zamawiający. 
W ramach usługi serwisowej Wykonawca zobowiązuje się do: 
1) utrzymywania samochodu w pełnej sprawności technicznej; 
2) ponoszenia wszelkich opłat wynikających z eksploatacji samochodu; 
3) wykonywania niezbędnych czynności konserwacyjnych; 
4) naprawy usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji samochodu; 
5) obsługi likwidacji szkód w związku z zawartymi umowami ubezpieczenia odpowiedzialności 

cywilnej oraz ubezpieczenia „auto—casco" dotyczącymi samochodu; 
6) zapewnienia zależnie od warunków atmosferycznych w okresie październik — marzec opon 

zimowych do samochodu wraz z ich wymianą oraz przechowaniem opon letnich; 
7) zapewnienia zależnie od warunków atmosferycznych w okresie kwiecień — wrzesień 

opon letnich do samochodu wraz z ich wymianą oraz przechowaniem opon zimowych; 
8) wymiany zużytego podczas prawidłowej eksploatacji (zużytego równomiernie) ogumienia, 
9) doboru właściwych opon w ramach serwisu ogumienia oraz zapewnienia wyważania kół po 

każdorazowej wymianie opon; 
10) wymiany uszkodzonych mechanicznie felg i opon; 
11) holowania samochodu; 
12) zapewnienia minimum jednej sieci stacji obsługi na terenie miasta Wrocławia; 
13) zapewnienia samochodu zastępczego zgodnie z postanowieniami § 8 umowy. 

3. Wykonawca w ciągu 8 godzin od zgłoszenia (mailowego lub telefonicznego) wskaże Zamawiającemu 
miejsce i termin przyjęcia samochodu do wykonania usługi serwisowej lub gwarancyjnej na terenie 
miasta Wrocławia. 
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4. Termin przyjęcia samochodu do serwisu nie będzie późniejszy niż do 7 dni od dokonania zgłoszenia,                
z wyjątkiem likwidacji szkód komunikacyjnych. W sytuacji, gdy awaria samochodu wymaga holowania, 
które zapewnia Wykonawca, samochód zostanie przyjęty do serwisu w dniu zgłoszenia. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania przeglądów samochodu oraz ich napraw w czasie nie 
dłuższym niż do 14 dni od zgłoszenia. 

6. Zamawiający w związku z korzystaniem z samochodu ponosić będzie we własnym zakresie wyłącznie 
następujące koszty: 
1) energii elektrycznej; 
2) płynu do spryskiwaczy; 
3) mycia samochodu i czyszczenia jego wnętrza; 
4) opłat parkingowych, płatnych dróg i autostrad; 
5) naprawy uszkodzonych mechanicznie opon; 
6) wymiany piór wycieraczek. 

 
Zmiana samochodu w związku z kradzieżą lub innym nadzwyczajnym zdarzeniem 

§ 7 
W przypadku kradzieży lub innego zdarzenia skutkującego trwałym brakiem możliwości korzystania 
z dotychczasowego samochodu, Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód docelowy w zamian za 
samochód zastępczy w terminie do 30 dni od dnia kradzieży lub innego zdarzenia, przy czym samochód 
wydany docelowo będzie o takich samych lub wyższych parametrach technicznych niż utracony 
samochód, min. z 2021 r. i przebiegiem nie większym niż 40 tys. km. Wydanie samochodu 
Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi w miejscu uzgodnionym przez Strony. Opłata za wynajem 
samochodu docelowego jest taka sama, jak za samochód będący pierwotnym przedmiotem umowy. 
Wydanie i zwrot samochodu docelowego winno być potwierdzone pisemnym protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

 
Samochód zastępczy 

§ 8 
7. W przypadku przyjęcia samochodu do obsługi serwisowej na okres trwający dłużej niż 24 godziny od 

momentu przekazania samochodu, Zamawiającemu przysługuje prawo do samochodu zastępczego 
o klasie i parametrach nie gorszych niż samochód użytkowany na podstawie niniejszej umowy, z 
napędem elektrycznym, na cały okres istnienia przeszkody w korzystaniu z samochodu przez 
Zamawiającego. 

8. Zamawiający jest zobowiązany zwrócić samochód zastępczy najpóźniej następnego dnia roboczego od 
powiadomienia go przez Wykonawcę o zakończeniu serwisowania lub naprawy samochodu objętego 
obsługą serwisową w miejsce, z którego odbierać będzie samochód serwisowany lub naprawiany. 

9. W przypadku kasacji samochodu, samochód zastępczy udostępniony zostanie najpóźniej w następnym 
dniu od zgłoszenia szkody przez Zamawiającego do następnego dnia od dnia poinformowania 
Zamawiającego o zakończeniu postępowania likwidacyjnego szkody. 

10. W przypadku kradzieży samochodu, samochód zastępczy zostanie udostępniony najpóźniej 
w następnym dniu od zgłoszenia kradzieży przez Zamawiającego, do dnia wydania samochodu 
docelowego. 

11. W przypadku niedostarczenia samochodu zastępczego w terminie, Zamawiający może – na czas 
oczekiwania na przekazanie samochodu zastępczego przez Wykonawcę – dokonać najmu samochodu 
zastępczego od innego podmiotu świadczącego usługi w tym zakresie i obciążyć Wykonawcę kosztami 
tej usługi, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

12. Poziom naładowania baterii samochodu po przeglądzie lub naprawie odpowiadać musi zbliżonej ilości 
energii w chwili przekazania tego samochodu do przeglądu lub naprawy. 

 
Ubezpieczenie samochodu 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia samochodu 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, jak również Assistance i przez cały czas trwania umowy do opłacania 
składek ubezpieczeniowych. Koszt ubezpieczenia jest uwzględniony w kwocie czynszu najmu 
samochodu. 

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. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw objętych oraz nieobjętych polisą ubezpieczeniową, 
chyba że szkoda powstała wskutek prowadzenia samochodu po użyciu alkoholu lub podobnie 
działającego środka, braku uprawnień do prowadzenia samochodu, braku aktualnych badań 
technicznych samochodu oraz w wyniku utraty samochodu na skutek zaniedbań Zamawiającego 
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umożliwiających dokonanie kradzieży. W takim przypadku Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty 
na rzecz Wykonawcy pełnych kosztów naprawy szkody lub wartości samochodu określonej przez 
ubezpieczyciela na dzień powstania szkody. 

4. 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. 

5. Najpóźniej z chwilą dostarczenia samochodu, a także na co najmniej 7 dni przed upływem każdego 
okresu ubezpieczenia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na adres e-mail wskazany w § 14 ust. 1 
skan dokumentów ubezpieczeniowych, stanowiący dowód na to, że ubezpieczenie spełnia wymogi ust. 
1. 
 

Zwrot samochodu 
§ 10 

1. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić samochód w miejscu wskazanym przez Wykonawcę na terenie 
miasta Wrocławia, najpóźniej następnego dnia roboczego po zakończeniu okresu najmu. 

2. Wszelkie zmiany lub uszkodzenia samochodu nieobjęte ubezpieczeniem oraz obsługą serwisową 
Zamawiający usunie na swój koszt przed zwrotem samochodu, po uzgodnieniu z Wykonawcą. 

3. Samochód zostanie zwrócony przez Zamawiającego wraz z kompletem dokumentów, kluczyków lub 
kart, pełnym wyposażeniem w stanie niepogorszonym, przy uwzględnieniu zużycia będącego 
następstwem prawidłowego korzystania z samochodu, zgodnie z warunkami Umowy oraz gwarancji 
i instrukcji obsługi samochodu, bez usterek i uszkodzeń. 

4. W dniu zwrotu samochodu zostanie spisany Protokół zdawczo-odbiorczy przy udziale przedstawicieli 
obu Stron, według wzoru, o którym mowa w załączniku nr 3 do Umowy. 

5. W razie zwrotu samochodu po terminie określonym w § 3, z zastrzeżeniem ust. 1, Zamawiający 
zobowiązany jest do zapłaty czynszu najmu w wysokości 1/30 (jednej trzydziestej) kwoty 
miesięcznego czynszu określonego w § 2 ust. 1 za każdy dzień dodatkowego używania samochodu. 
Faktura z tytułu powyższego wynagrodzenia będzie wystawiona przez Wykonawcę na zasadach 
wskazanych w § 2. Zmiana ta wymaga aneksu. 

Kary umowne 
§ 11 

1. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na 
podstawie not księgowych wystawionych przez Zamawiającego. 

2. Zamawiający obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości: 
1) 10% miesięcznego czynszu najmu brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w dostarczeniu 

i wydaniu samochodu lub dostarczeniu pojazdu niezgodnego z niniejszą umową; 
2) 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100) - za każdy dzień zwłoki w przekazaniu 

samochodu zastępczego Zamawiającemu; 
3) 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) - za każdy dzień zwłoki - w przypadku, gdy wyznaczony 

przez Wykonawcę termin podstawienia samochodu do wykonania usługi serwisowej, naprawczej, 
o których mowa § 6 ust. 4 będzie dłuższy niż 7 dni od dokonania zgłoszenia przez 
Zamawiającego, 

4) 100,00 zł (słownie: sto złotych, 00/100) - za każdą godzinę zwłoki - w przypadku przekroczenia 
terminu wskazanego § 6 ust. 3, 

5) 20% kwoty wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 2 - w przypadku rozwiązania Umowy z powodu rażącego 
naruszenia postanowień niniejszej umowy, niezależnie od kar umownych naliczonych zgodnie 
z niniejszym paragrafem. 

3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczanych w ramach umowy nie przekroczy 50% 
wartości umowy brutto. 

4. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy, z zastrzeżeniem 
kary określonej w § 11 ust. 2 pkt 5 niemniejszej umowy. 

5. Zapłata kar umownych nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na 
zasadach ogólnych. 

6. Zamawiający jest zobowiązany do uiszczenia kary umownej w wysokości 10% miesięcznego czynszu 
najmu brutto należnego za najem niezwróconego w terminie samochodu za każdy dzień zwłoki. Nota 
obciążeniowa z tytułu powyższej kary umownej będzie wystawiona przez Wykonawcę w dniu 
następnym po dacie odbioru pojazdu. Zamawiający jest obowiązany do zapłaty powyższej kary 
umownej w terminie 30 dni od daty wystawienia noty obciążeniowej. 

 
Rozwiązanie lub odstąpienie od Umowy 

§ 12 
1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu 
publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach. 
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2. Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego 
naruszenia postanowień niniejszej umowy, w tym w szczególności w przypadku: 
1) przekroczenia terminu dostarczenia przedmiotu umowy lub samochodu zastępczego trwającego 

dłużej niż 14 dni kalendarzowe – w części umowy dotyczącej tego samochodu; 
2) trzykrotnego przekroczenia terminu wydania samochodu zastępczego, określonego 

w § 8 - gdy łączna wysokość naliczonych kar umownych przekroczy 2 500,00 zł brutto (słownie: 
dwa tysiące pięćset złotych, 00/100). 

 
Ochrona danych osobowych 

§ 13 
1. Realizacja umowy wymaga dostępu do danych osobowych (informacji i danych objętych wymianą  

w związku z niniejszą Umową, które są powiązane z jakąkolwiek zidentyfikowaną lub możliwą do 
zidentyfikowania osobą fizyczną lub, w zakresie sprzeczności z obowiązującymi przepisami prawa, 
które podlegają obowiązującym przepisom o ochronie danych osobowych). Zakres danych osobowych 
obejmuje dane osobowe niezbędne do realizacji przedmiotu umowy, w szczególności mogących 
dotyczyć pracowników Stron umowy oraz innych osób fizycznych, których dane osobowe są konieczne 
do realizacji przedmiotu Umowy. Dane osobowe mogą obejmować: imię i nazwisko, służbowy adres 
email, nr telefonu służbowego, stanowisko pracy, informacje o posiadanych uprawnieniach 
i szkoleniach. 

2. Obydwie Strony będą przestrzegać obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych 
dotyczących danych osobowych przetwarzanych w związku z działalnością na mocy niniejszej Umowy. 
Strony podejmą wszelkie uzasadnione z handlowego punktu widzenia prawne kroki w celu ochrony 
danych osobowych przed niepożądanym ujawnieniem. 

3. Jeśli obydwie Strony przekazują dane osobowe, zapewniają, że są do tego uprawnione. Strona 
przekazująca dane osobowe zawiadomi osoby, których dane osobowe dostarczył, o takim przekazaniu 
przed ich dostarczeniem odbiorcy. 

4. Obydwie strony mogą udostępniać dane osobowe swoim dostawcom usług, ale wyłącznie zgodnie                  
z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz z odpowiednimi wdrożonymi 
zabezpieczeniami. 

5. W zakresie, w jakim obydwie Strony przetwarzają dane osobowe w ramach niniejszej umowy, są 
uprawnione do przechowywania danych osobowych na czas obowiązywania niniejszej umowy oraz 
w okresie późniejszym, zgodnie z wymaganiami umowy, w celu ochrony praw obu Stron lub spełnienia 
wymogów prawa i sprawozdawczości. W zakresie, w jakim strona przetwarza dane osobowe do celów 
odrębnych i niezależnych od niniejszej Umowy, występuje w charakterze administratora danych                    
i przejmuje obowiązki prawne administratora danych, w tym w zakresie określenia odpowiedniego 
okresu przechowywania danych. 

6. Jeśli dane osobowe są związane z incydentem naruszenia ochrony danych (wszelkimi okolicznościami 
obejmującymi rzeczywistą lub uzasadnioną możliwość uzyskania dostępu do danych osobowych przez 
osoby nieupoważnione, wejścia przez nie w posiadanie takich danych, ich utratę lub zniszczenie), 
Strona, w której systemie dane były przechowywane, ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
powiadomienia i związane z tym koszty. O ile nie jest to sprzeczne z przepisami prawa lub zakazane 
przez właściwy dla jednej ze stron organ regulacyjny, strona powiadamiająca dołoży racjonalnie 
uzasadnionych starań w celu dokonania uzgodnień z drugą stroną, by umożliwić jej wpływ na treść 
powiadomienia przed jego sporządzeniem. 

7. Jeśli podczas wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy jedna ze Stron uzyska 
informacje o:  
1) skardze lub zarzucie wskazujących na naruszenie obowiązujących przepisów o ochronie danych 

osobowych; 
2) wniosku co najmniej jednej osoby ubiegającej się o dostęp do danych osobowych, wprowadzenie 

do nich poprawek lub ich usunięcie; 
3) zapytaniu lub skardze co najmniej jednej osoby w związku z przetwarzaniem danych osobowych, 

wówczas ta Strona podejmie wszelkie uzasadnione starania w celu niezwłocznego powiadomienia 
drugiej ze Stron o wyżej wskazanych okolicznościach, z wyjątkiem przypadków, w których jest to 
niedopuszczalne na mocy prawa, zakazane przez organy ścigania lub przez właściwy organ 
regulacyjny. Strony zapewnią sobie wzajemne, uzasadnione z handlowego punktu widzenia 
wsparcie w zakresie weryfikacji powyższych informacji, określania istotnych informacji, 
przygotowywania odpowiedzi, wdrażania działań naprawczych i/lub współpracy w prowadzeniu 
wszelkich roszczeń oraz postępowań sądowych lub regulacyjnych i obrony przed takimi 
roszczeniami oraz postępowaniami. 

8.   W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie, mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  
o ochronie danych) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. 
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Współpraca 
§ 14 

1. Ze strony Zamawiającego osobą wyznaczoną do kontaktu z Wykonawcą jest: 
1) ················································, tel./faks ................................, adres e-mail: 

………………………………………; 
2) ············································· tel./faks ................................, adres e-mail: 

………………………………………  . 
2. Ze strony Wykonawcy osobą wyznaczoną do kontaktu z Zamawiającym jest: 

1) ......................................., tel./faks ................................, adres e-mail: 
………………………………………; 

2) ..................................... tel./faks ................................, adres e-mail: 
………………………………………  . 

3. Zmiana osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego i Wykonawcy, o której mowa w ust. 
1 i 2, nie stanowi zmiany Umowy, a jedynie wymaga poinformowania o tym fakcie drugiej 
Strony w trybie zawiadomienia pisemnego. 

4. Strony wskazują następujące adresy do doręczeń: 
1) Zamawiający: Mączna 3, 54-131 Wrocław; 
2) Wykonawca: ................................................... . 

5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zmianach adresu 
do doręczeń pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres za skuteczne. 

 
§ 15 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu. 
2. Do spraw nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne przepisy właściwe dla Umowy. 
3. Wszelkie zmiany do Umowy oraz jej wypowiedzenie wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, z zastrzeżeniem § 14 ust. 3. 
4. Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia wykonywania przedmiotu Umowy o okres 

trwania przyczyn, z powodu których nie było możliwe wykonanie dostawy, w następujących 
sytuacjach:  
1) gdy wystąpią opóźnienia lub zwłoka w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania 

których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie/ zwłoka 
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać 
wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

2) zdarzeń losowych wpływających na zwłokę w dostawie przedmiotu zamówienia, które nie 
wynikają z winy Wykonawcy (np. wypadek komunikacyjny z udziałem Wykonawcy lub pracownika 
Wykonawcy w momencie dostarczania pojazdu do Zamawiającego). 

5. Zamawiający nie ma prawa przenoszenia praw z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej 
zgody Wykonawcy. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać 
przeniesienia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie, w szczególności o zapłatę faktur. 

6. Spory wynikłe z /lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem zobowiązań z Umowy, poddane 
zostają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

7. Wszelkie oświadczenia związane z Umową będą przekazywane nieodpłatnie w formie pisemnej listem 
poleconym, kurierem lub osobiście na adres Strony wskazany w Umowie, bądź na adres e-mail 
wskazany w § 14 ust. 1. 

8. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach: 2 – dla Zamawiającego, 1 – dla Wykonawcy. 
9. Załączniki do umowy:  

1) Oferta Wykonawcy (Załącznik nr 1); 
2) Kalkulacja cenowa (Załącznik nr 2); 
3) Wzór protokołu zdawczo- odbiorczego (Załącznik nr 3). 

 

 

 

 


