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Załącznik nr 6  do zapytania ofertowego 

 
Numer sprawy: WA.371.16.2019.JS 
 

wzór umowy 
Umowa nr DIP/…/19 

 
zawarta dnia  …………..2019  roku we Wrocławiu pomiędzy: 

 

Dolnośląską Instytucją Pośredniczącą z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Strzegomskiej 2-4 posiadającą REGON 
020636248 oraz NIP 8992623552 reprezentowaną przez  

_______________________________. 
zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym 

a 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

….   zwanym dalej Wykonawcą. 

 
§ 1.  

Wstępne oświadczenie stron 
 

1. Wzajemne zobowiązania stron wynikają z niniejszej umowy, szczegółowego opisu zamówienia stanowiącego 

załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, oferty Wykonawcy oraz obowiązujących przepisów prawa.  
2. Wykonawca zobowiązuje się oddać do używania Zamawiającemu samochód osobowy marki ……………… model 

………………. posiadający opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia cechy, parametry oraz 
wyposażenie, zgodnie z ofertą Wykonawcy, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia (czynszu 

najmu) określonego w niniejszej umowie. 

3. Wynajmujący oświadcza, że  
1) samochód będący przedmiotem najmu jest  fabrycznie nowy (rok produkcji nie starszy niż 2018/2019), 

kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, sprawny technicznie, 
zarejestrowany i gotowy do używania w celu wynikającym z umowy, 

2) przysługuje mu prawo do dysponowania samochodem dostarczanym w ramach niniejszej umowy i nie jest 
ono ograniczone prawami lub roszczeniami osób trzecich, ani nie toczy się żadne postępowanie, które 

mogłyby wpłynąć na prawidłowe wykonanie umowy. 

 
§ 2.  

Czas trwania umowy 
 

Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony od momentu podpisania umowy do dnia 31.03.2021 r. 

 
§ 3.  

Wydanie przedmiotu najmu 
 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia o wyborze Wykonawcy 
w postępowaniu. 

2. Wydanie samochodu nastąpi w godzinach 7:30 – 15.30 w siedzibie Zamawiającego tj. we Wrocławiu, przy ul. 

Strzegomskiej 2-4. Koszty wydania samochodu ponosi Wykonawca. 
3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dokładnym terminie odbioru samochodu w formie pisemnej lub e-

mailowej, co najmniej 2 dni robocze przed proponowanym terminem odbioru.  
4. Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego dokona odbioru samochodu potwierdzonego protokołem odbioru 

przedmiotu najmu.  

5. Niewydanie Zamawiającemu samochodu zgodnego ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia w terminie 
do 01.04.2019 r. na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, upoważnia go do 

odstąpienia od umowy i zwalnia z obowiązku zapłaty jakiejkolwiek wynagrodzenia lub opłaty na rzecz 
Wykonawcy.  
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6. Wykonawca dokonując przekazania samochodu zobowiązany jest sprawdzić samochód pod względem zgodności 

z podanymi przez producenta i zbywcę normami oraz instrukcjami. Skutki zaniechania lub braku staranności 
Wykonawcy obciążają wyłącznie Wykonawcę. W przypadku, gdy samochód ma jakąkolwiek wadę lub jest 

niezgodny ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia lub ofertą Wykonawcy lub gdy brak jest 

któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 4, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru samochodu 
oraz wyznaczyć Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków, nie dłuższy niż 14 dni. Po bezskutecznym 

upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w części lub w całości bez obowiązku 
uiszczania jakiegokolwiek wynagrodzenia lub opłaty na rzecz Wykonawcy. 

 

§ 4.  
Przedmiot wynajmu 

 
1. Samochód przedstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: 

1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 
2) ubezpieczony w zakresie, o którym mowa w szczegółowym opisie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 2 do 

niniejszej umowy, 

3) zatankowany (min. 10 litrów paliwa). 
2. Do wynajętego samochodu Wykonawca wyda Zamawiającemu: 

1) dowód rejestracyjny, 
2) polisę potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenie składki, 

3) instrukcję obsługi samochodu. 

3. Samochód nie może być oznakowany (logo, napis) znakami firmowymi bądź nazwą Wykonawcy. 
4. Samochód może być przez Zamawiającego używany poza granicami kraju bez konieczności uzyskiwania zgody 

Wykonawcy (obowiązkowe ubezpieczenie samochodu obowiązujące poza granicami Polski leży po stronie 
Zamawiającego w przypadku, gdy Wykonawca ubezpieczy samochody tylko na terenie Polski). 

5. Samochód może być używany przez pracowników i współpracowników Zamawiającego bez konieczności 

uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
 

§ 5. 
Zobowiązania stron 

 
1.  Wykonawca zobowiązuje się: 

1) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, 

których przedmiotem są używane przez Zamawiającego samochody lub w wyniku których jest zobowiązany 
ujawnić informację o Zamawiającym lub używanych samochodach, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

zapytania oraz zakresie udzielonych tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym 
przekazał informację temu organowi lub osobie trzeciej, 

2) ubezpieczyć samochód w zakresie i na warunkach, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia, w całym okresie trwania umowy, 
3) terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz przedstawiać Zamawiającemu 

dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia samochodu w kolejnych okresach w trakcie trwania umowy wynajmu, co najmniej 7 dni przed 

upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów ubezpieczenia lub terminem płatności składek, 
4) nie obciążać samochodu na rzecz osób trzecich ani nie przelewać swoich praw wynikających  

z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2.  Zamawiający zobowiązuje się: 
1) korzystać z samochodu w sposób zgodny z przeznaczeniem, 

2) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodzie wadach. 
3. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wszelkich uszkodzeniach (w tym uszkodzeniach  wynikających z kolizji i 

wypadków drogowych, awariach i usterkach), kradzieży lub wystąpieniu innych zdarzeń objętych zakresem 

ubezpieczenia wynajmowanego samochodu, niezwłocznie po stwierdzeniu uszkodzenia lub innego zdarzenia, tj. nie 
później niż w ciągu 24 h (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt). 
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4. Osobą wskazaną przez Wykonawcę do przyjmowania zgłoszeń o uszkodzeniach, kradzieży lub wystąpienia innych 

zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia wynajmowanego samochodu oraz obsługi w zakresie napraw jest: 
________________________ lub inna osoba wskazana pisemnie przez Wykonawcę. 

 

§ 6.  
Kary umowne 

 
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % miesięcznej opłaty netto za każdy dzień 

zwłoki w wydaniu samochodu. 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000 zł netto w przypadku odstąpienia lub 
wypowiedzenia przez Zamawiającego umowy na skutek okoliczności, za które Zamawiający nie ponosi 

odpowiedzialności.  
3. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 % miesięcznej opłaty netto za każdy dzień 

zwłoki w wykonywaniu bieżących czynności eksploatacyjnych. 
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar z należnego mu wynagrodzenia. 

5. W przypadku, gdy kara umowna, przewidziana powyżej, nie pokrywa szkody lub wynika z innych okoliczności, 

Zamawiającemu przysługuje prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych. 
 

§ 7.  
Przeglądy i naprawy samochodów 

 

1. Wynajmujący zobowiązany jest do dokonania naprawy uszkodzeń samochodu w ciągu 24 godzin od przyjęcia 
zgłoszenia, a jeżeli nie jest to możliwe - do wykonania naprawy w najkrótszym możliwym terminie ustalonym 

przez strony drogą mailową. 
2. W sytuacji braku możliwości naprawienia samochodu w ciągu 24 godzin oraz w wypadku kradzieży samochodu 

bądź jego całkowitego zniszczenia, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w ciągu 24 godzin od przyjęcia 

zgłoszenia o uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, samochodu zastępczego o standardzie zbliżonym do 
samochodu zastępowanego. 

3. W przypadku kradzieży samochodu lub jego całkowitego zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest do 
zapewnienia nowego samochodu, spełniającego wszelkie wymagania jak dla samochodu zastępowanego, nie 

później niż w ciągu 90 dni od daty zgłoszenia o kradzieży lub uszkodzeniu. 
4. Najemca ma prawo korzystać z samochodu zastępczego do chwili odbioru samochodu, w którym dokonano 

naprawy, a w wypadku, o którym mowa w ust. 3 do chwili odbioru nowego samochodu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia holowania samochodu do najbliższego serwisu, w przypadku 
wystąpienia awarii, a następnie odstawienia samochodu po naprawie do siedziby Zamawiającego, bez prawa do 

dodatkowego wynagrodzenia. 
§ 8.  

Gwarancja 

 
Warunki gwarancji  samochodu są określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia.  
§ 9.  

Wynagrodzenie Wykonawcy 
 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają: miesięczne wynagrodzenie netto w wysokości                    

………………………. zł (słownie: ………………………….), powiększone o należny podatek VAT według obowiązującej 
stawki, miesięczne wynagrodzenie brutto w wysokości …………………. zł (słownie: ………………………….). 

2. Czynsz najmu nie może ulec zmianie przez okres obowiązywania umowy, z zastrzeżeniem, że w razie 
przekroczenia rocznego limitu kilometrów wskazanego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, doliczana 

będzie opłata dodatkowa określona w ofercie Wykonawcy za każdy kilometr ponad limit roczny do końca roku, w 

którym nastąpiło przekroczenie. 
3. Wynagrodzenie będzie wypłacane Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawianych faktur VAT, w terminie 14 

dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu, przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze. 
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4. Wysokość czynszu za niepełny miesiąc najmu samochodu, w tym w sytuacji, gdy samochód nie będzie jeszcze 

dostarczony do Zamawiającego, stanowić będzie iloczyn opłaty za 1 miesiąc/liczbę dni miesiąca  x  liczba dni 
najmu samochodu w danym miesiącu. 

5. Wykonawca będzie wystawiał faktury do 10go. dnia każdego miesiąca. 

6. Wynagrodzenie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Pomocy Technicznej Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz z budżetu Samorządu 

Województwa Dolnośląskiego. 
7. Fakturę/rachunek1 należy wystawić na:  

Województwo Dolnośląskie, 

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca 
ul. Strzegomska 2-4 

53-611 Wrocław 
NIP 8992803047 

8. Jako dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
9. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy rozliczeniu umowy będzie stosował mechanizm 

podzielonej płatności. 

§ 10.  
Wypowiedzenie umowy 

 
1. Zamawiający może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku nieprzestrzegania przez 

Wykonawcę warunków umowy, a w szczególności, jeśli Wykonawca nie przedstawia w terminach określonych 

umową dokumentów ubezpieczeniowych, dokumentów finansowych będących podstawą zapłaty czynszu najmu, 
niewykonywania napraw i przeglądów gwarancyjnych. 

2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa w ust. 1, Zamawiający 
jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po 

dniu wypowiedzenia umowy.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru samochodu z siedziby Zamawiającego na swój koszt, po upływie okresu 
najmu lub wcześniejszym zakończeniu stosunku najmu. 

 
§ 11.  

Pozostałe postanowienia umowy 
 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
3. Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

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

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                 WYKONAWCA 
 
 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
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