Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego KG.254.5.2020.WW

Projekt umowy nr ………………

Zawarta w dniu ………………….. r. w Rybniku, pomiędzy:
Miastem Rybnik – Rybnickim Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Rudzka 13
44-200 Rybnik
zwanym dalej „Najemca” – reprezentowanym przez:
Dyrektora – Joannę Kryszczyszyn
a
1.

………………………………..
zwaną dalej „Wynajmujący”- reprezentowaną przez:
……. – ………………., PESEL: ……………………

§ 1.
1. Przedmiotem umowy jest wynajem:
1) samochodu
ciężarowego
marki
………...………….,
model
……………...……………,
wyprodukowanego w roku …..….……., o pojemności skokowej silnika wynoszącej ……..…...
[cm3], o numerze VIN nadwozia ……………..…………….……….. i numerze rejestracyjnym
……………… z przyczepą ciężarową marki ………...…………., model ……………...……………,
wyprodukowaną w roku …..….……., o numerze VIN nadwozia ……………..…………….……….. i
numerze
rejestracyjnym
pojazdu
………………
wraz
z instruktorem,
2) samochodu
ciężarowego
marki
………...………….,
model……………...……………,
wyprodukowanego w roku …..….……., o pojemności skokowej silnika wynoszącej ……..…...
[cm3], o numerze VIN nadwozia ……………..…………….……….. i numerze rejestracyjnym pojazdu
………………
3) płyty poślizgowej w promieniu do 100 km od granic miasta Rybnika
zgodnie z treścią oferty.
2. Wynajmowane pojazdy są zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i posiadają
co najmniej ubezpieczenia: OC, NNW i Assistance.
3. Wynajmujący oświadcza, że stanowiące przedmiot najmu pojazdy są sprawne i zdatne do
użytku oraz są przystosowane i dopuszczone do używania jako pojazdy do nauki jazdy
w zakresie kategorii prawa jazdy C i C+E.

S t r o n a 1|6

1.

2.
3.

4.

§ 2.
Stanowiące przedmiot najmu pojazdy oraz płyta poślizgowa zostaną przez Najemcę
wykorzystane do przeprowadzania części praktycznej szkoleń na prawo jazdy kategorii C
i C+E, do szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy kategorii C
i C+E oraz egzaminu wewnętrznego w zakresie prawa jazdy kategorii C i C+E w następujący
sposób:
1) część praktyczna szkolenia na prawo jazdy kat. C i C+E - łącznie 755 godzin jazd na
samochodzie ciężarowym z przyczepą wraz z instruktorem,
2) część praktyczna szkolenia na kwalifikację wstępną przyspieszoną w zakresie prawa jazdy
kat. C i C+E oraz egzamin wewnętrzny zgodnie z przepisami prawa w zakresie prawa jazdy
kategorii C i C+E – łącznie 207 godzin jazd na samochodzie ciężarowym,
3) część praktyczna szkolenia na prawo jazdy kat. C i C+E - łącznie 46 godzin jazd na płycie
poślizgowej.
Łączny czas najmu stanowiących przedmiot najmu pojazdów wynosi 962 godzin oraz łączny czas
najmu stanowiącej przedmiot najmu płyty poślizgowej wynosi 46 godzin.
Określone w ust. 1 łączne wymiary godzin przeznaczonych na poszczególne szkolenia oraz
łączny czas wynajmu pojazdów i płyty poślizgowej mogą ulec zmianie i będą zależne od
rzeczywistej liczby słuchaczy Najemcy.
Wydanie i zwrot pojazdów i płyty poślizgowej będzie się odbywało na podstawie pisemnego
protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez osoby upoważnione przez obie Strony,
zgodnie z miesięcznym harmonogramem przedstawianym Wynajmującemu z tygodniowym
wyprzedzeniem.
§ 3.

Wynajmujący zobowiązany jest do:
1) przekazywania pojazdów oraz płyty poślizgowej do używania przez Najemcę w stanie pełnej
sprawności technicznej, z kompletem wymaganych dokumentów i paliwem w ilości
wystarczającej do wykonania zaplanowanych na dany dzień jazd,
2) zapewnienia pełnej obsługi serwisowej samochodu obejmującej swym zakresem okresowe
przeglądy techniczne i okresowe wymagane przez producenta, naprawy, wymianę części
i płynów eksploatacyjnych, wymianę żarówek, zużytych piór wycieraczek, ogumienia,
sezonową wymianę opon i ich przechowywanie,
3) w razie potrzeby przeprowadzenia procedury organizacyjnej usuwania szkód, również
powypadkowych i dochodzenia odszkodowań,
4) terminowego opłacania ubezpieczeń, o których mowa w § 1 ust. 2,
5) dysponowania osobą/osobami posiadającymi wymagane przepisami prawa kwalifikacje
i uprawnienia instruktora do przeprowadzania części praktycznej szkolenia na prawo jazdy
kat. C i C+E.
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§ 4.
Najemca zobowiązany jest do:
1) wykorzystywania pojazdów i płyty poślizgowej stanowiących przedmiot najmu tylko zgodnie
z ich przeznaczeniem i w celach określonych w § 2 ust. 1.
2) zatrudnienia jako instruktorów nauki jazdy prowadzących szkolenia, o których mowa w § 2
ust. 1 pkt 2 i 3, z wykorzystaniem pojazdów stanowiących przedmiot najmu wyłącznie osoby
posiadające wymagane przepisami prawa kwalifikacje i uprawnienia.
§ 5.
W przypadku zdarzenia skutkującego trwałym brakiem możliwości korzystania z dotychczasowych
pojazdów, Wynajmujący zobowiązuje się do zabezpieczenia Najemcy pojazdu lub pojazdów
zastępczych, o takich samych lub wyższych parametrach technicznych. Opłata za wynajem
pojazdów zastępczych jest taka sama, jak za pojazdy będące pierwotnym przedmiotem najmu.
§ 6.
1. Umowa zawarta zostaje na czas określony od dnia jej podpisania do dnia 30 listopada 2020 r.
z zastrzeżeniem ust. 2 tego paragrafu.
2. Każdorazowo najem pojazdu, pojazdów lub płyty poślizgowej rozpoczyna się w dniu
i o godzinie protokolarnego wydania go Najemcy przez Wynajmującego i trwa do dnia i do
godziny protokolarnego zwrotu pojazdu Wynajmującemu przez Najemcę.
3. Strony ustalają, że czas przeznaczony na wydanie i zwrot pojazdu lub pojazdów nie będzie
wliczany do czasu najmu.

1.

2.

3.
3.

§ 7.
Za wykonanie przedmiotu umowy Najemca zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie
stanowiące iloczyn zryczałtowanych stawek jednej godziny wynajmu samochodu ciężarowego
z przyczepą wraz z instruktorem, samochodu ciężarowego oraz płyty poślizgowej i ilości
faktycznych godzin wynajmu.
Zryczałtowane stawki za 1 godzinę wynajmu samochodu ciężarowego z przyczepą wraz
z instruktorem, samochodu ciężarowego oraz płyty poślizgowej uwzględniają wszystkie koszty
związane z realizacją zadania, a w szczególności:
a) koszty obsługi serwisowej i napraw,
b) koszty amortyzacji,
c) koszty ubezpieczeń pojazdów w zakresie: OC, NNW, Assistance,
d) koszty mycia pojazdów oraz koszty zakupu paliwa i innych materiałów eksploatacyjnych.
Zamawiający będzie płacił tylko za faktyczne godziny wynajmu.
Zryczałtowane stawki za 1 godzinę wynajmu wynoszą:
1) samochodu ciężarowego z przyczepą wraz z instruktorem, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1
- ........ zł brutto,
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2) samochodu ciężarowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 - ........ zł brutto,
3) płyty poślizgowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 3 - ........ zł brutto.
4. Wartość zamówienia wynosi:
1) …………. godzin x …………. zł brutto/godzinę = ………………. zł brutto (słownie: ……………)
przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 1,
2) …………. godzin x …………. zł brutto/godzinę = ………………. zł brutto (słownie: ……………)
przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 2,
3) …………. godzin x …………. zł brutto/godzinę = ………………. zł brutto (słownie: ……………)
przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 pkt 3,
tj. razem ………………. zł brutto (słownie: ……………).
5. Ostateczne wynagrodzenie Wynajmującego w kwocie brutto nie przekroczy ………………
(słownie ……………..).
6. Wynagrodzenie nie podlega zmianie i waloryzacji do końca realizacji umowy.

1.
2.

3.

4.

5.

za
za
za

zł

§ 8.
Rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywało fakturami częściowymi, wystawianymi po
zakończeniu każdego pełnego miesiąca trwania umowy.
Należność każdej faktury wyliczona zostanie w następujący sposób: liczba godzin najmu danego
pojazdu lub płyty poślizgowej w okresie rozliczeniowym pomnożona przez stawkę godzinową za
najem ustaloną dla danego pojazdu bądź płyty poślizgowej.
Termin płatności wynosi 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego wskazany na fakturze. Za
termin zapłaty ustala się dzień obciążenia rachunku Najemcy.
Strony ustalają, że w treści faktury VAT należy uwzględnić poniższe dane identyfikacyjne
i adresowe Najemcy:
a) Nabywca:
Miasto Rybnik
ul. Bolesława Chrobrego 2
44-200 Rybnik
NIP: 642-001-07-58
b) Odbiorca:
Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej
ul. Rudzka 13
44-200 Rybnik.
Wynajmujący oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT.

§ 9.
1. Najemca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy:
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1) Wynajmujący opóźnia się z wydawaniem Najemcy pojazdu, pojazdów lub płyty poślizgowej
w terminach i godzinach określonych w miesięcznym harmonogramie, o którym mowa w §
2 ust. 4,
2) wydany pojazd lub pojazdy nie spełniają wymagań określonych w umowie.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wynajmującemu nie przysługują względem Najemcy
jakiekolwiek roszczenia.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.

1.

2.

3.

4.
5.

§ 10.
Najemca ma prawo wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku
rażącego naruszenia postanowień Umowy przez Wynajmującego oraz w sytuacji, gdy
Wynajmujący kolejny raz nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.
W sytuacjach innych niż przedstawiona w ust. 1 Najemcy przysługuje prawo wypowiedzenia
umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec następnego
miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie umowy winno być poprzedzone wezwaniem do
należytego wykonania postanowień Umowy.
Wynajmujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Najemca zalega
z zapłatą prawidłowo naliczonej opłaty za wynajem powyżej 7 dni od dnia wymagalności.
Nie dotyczy to zalegania z winy Wynajmującego (niedostarczanie Najemcy faktur, niewłaściwy
numer rachunku bankowego, etc.).
W przypadku wypowiedzenia umowy Wynajmującemu przysługuje wynagrodzenie za okres
najmu przypadający do dnia rozwiązania umowy.
Oświadczenie o wypowiedzeniu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 11.
sprawowania kontroli

1. Osobą upoważnioną do
ze strony Najemcy jest pan/pani
………………………………..
2. Osobą odpowiedzialną za realizację zamówienia ze strony Wynajmującego jest pan/pani
……………………………….., tel. ……………….
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany osób, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana ta
wymaga pisemnego oświadczenia odpowiednio Najemcy lub Wynajmującego.
§ 12.
Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy nie może być przedmiotem cesji na rzecz osób
trzecich bez zgody Najemcy.
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§ 13.
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, Najemca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wynajmujący może żądać
wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.
§ 14.
1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru Wynajmującego.
2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§ 15.
W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
§ 16.
Sprawy sporne, mogące wynikać na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd
właściwy ze względu na siedzibę Najemcy.
§ 17.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla Najemcy,
Wynajmującego.
Załącznikami do umowy są:
1) załącznik nr 1 - Wzór miesięcznego harmonogramu oddania w najem,
2) załącznik nr 2 - Wzór protokołu przekazania pojazdu/pojazdów/płyty poślizgowej,
3) oferta.

Najemca

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)

Wynajmujący

…………………………………………………
(podpis i pieczątka)
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