
 

 

 Załącznik nr 3 Wzór Umowy 
 Umowa nr……………………. / 2020  

 
Zawarta w ………………………………………………….. roku w Warszawie, pomiędzy: 
 
Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym, z siedzibą  
w Warszawie (00-608), przy Al. Niepodległości 188b, wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 
0000127372, NIP: 525-000-91-40, REGON: 006746090, reprezentowanym przez dr Jarosława Protasiewicza – 
Dyrektora, zwanym dalej Zamawiającym, 
a 
 
.................................../……………………….prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………………….. z siedzibą w 
....................................., przy ul. ......................, wpisanym do rejestru przedsiębiorców/Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem .........................., NIP: ..............., REGON ………., 
reprezentowany przez …………….. ........................................................, 
 
zwany dalej “Wykonawcą”, 
 
a razem zwanymi w umowie „Stronami” 
 
I. Zamawiający oraz Wykonawca występujący w treści niniejszej umowy samodzielnie nazywani  
są Stroną, występujący łącznie – Stronami. 
  
II. Zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy dokonał Zamawiający w trybie Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych do kwoty 30.000 euro, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 12/2016 Dyrektora  Ośrodka Przetwarzania 
Informacji - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 20 września 2016 r. zmienionego Aneksem nr 1 z dnia 
17.02.2017r. 

§ 1 
Przedmiot umowy 

1. Wykonawca oświadcza, że posiada tytuł prawny do samochodu osobowego marki ……………….. model 
……………………………(dalej: „Pojazd”), i wynajmuje go Zamawiającemu, na zasadach określonych w niniejszej 
Umowie. 

2. Niniejsza umowa w ramach kwoty czynszu najmu obejmuje także świadczenie przez Wykonawcę na rzecz 
Zamawiającego następujących usług: 

a) usługi serwisowej, 
b) usługi zarządzania ogumieniem, 
c) usługi Assistance, 
d) usługi dostarczenia samochodu zastępczego, 
e) usługi administracji Pojazdu. 

3. Umowa zostaje zawarta na czas 12 miesięcy liczonych od dnia ………………………………..………….. r. 
4. Zamawiający zobowiązuje się w zamian za oddanie Pojazdu do używania przez okres najmu, zapłacić Wykonawcy 

czynsz najmu zgodny z ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik nr 1 do Umowy. 
5. Wykonawca zobowiązany jest realizować świadczenia określone niniejszą umową oraz wynająć Pojazd  

o parametrach technicznych i na warunkach określonych szczegółowo w Opisie przedmiotu zamówienia 
stanowiącym załącznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy. 

  



 

 

 
6. Wykonawca oświadcza, że Pojazd: 

a) nie jest przedmiotem jakiejkolwiek innej umowy najmu, dzierżawy lub umowy o podobnym charakterze ani 
też żadnej umowy przedwstępnej lub zobowiązującej, która by w jakikolwiek sposób ograniczała możliwość 
dysponowania przedmiotem najmu przez Wykonawcę, jak również nie zachodzą inne okoliczności 
uniemożliwiające zawarcie przez Wykonawcę niniejszej Umowy, 

b) pojazd nie jest obciążony zastawem, 
c) nie toczy się żadne postępowanie sądowe, administracyjne lub egzekucyjne, które dotyczyłoby Pojazdu  

lub które uniemożliwiałoby zawarcie lub wykonanie niniejszej Umowy, 

§ 2 
Pojazd i zasady jego używania 

1. Wykonawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu Pojazd określony w § 1 Umowy bez wad fizycznych  
i prawnych. 

2. Wykonawca może skorzystać z prawa kontroli stanu i sposobu używania Pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest 
zawiadomić Zamawiającego o terminie i miejscu kontroli na 7 dni naprzód. 

3. Zamawiający będzie używał Pojazd wyłącznie w związku z prowadzoną przez siebie działalnością oraz na 
terytorium Polski, chyba że uzyska pisemną zgodę Wykonawcy na używanie Pojazdu poza terytorium Polski, 
określając państwa, na terytorium których Pojazd może być używany. Wykonawca nie odmówi takiej zgody bez 
uzasadnionych powodów. 

4. Zamawiający będzie używał Pojazd zgodnie z jego przeznaczeniem i właściwościami, a także zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ruchu drogowego. 

5. Zamawiający będzie dbał o Pojazd i utrzymywał go w dobrym stanie, w szczególności uwzględniając właściwość 
Pojazdu, jego zewnętrzny wygląd oraz wymagania techniczne. Dobry stan Pojazdu oznacza stan niepogorszony w 
stosunku do stanu z dnia jego wydania, z uwzględnieniem jego naturalnego zużycia wskutek prawidłowego 
użytkowania. 

6. Zamawiający dochowa należytej staranności w zakresie zabezpieczenia Pojazdu przed kradzieżą i włamaniem 
oraz innymi podobnymi zagrożeniami. 

7. Zamawiający bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy nie zmieni przeznaczenia Pojazdu, ani nie dokona 
jakichkolwiek zmian w Pojeździe, a w szczególności nie będzie instalował dodatkowego wyposażenia. 

8. Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę zobowiązuje się do terminowego dokonywania 
wszelkich przeglądów i konserwacji Pojazdu, określonych przez Wykonawcę, przeglądów i konserwacji 
wymaganych przepisami prawa polskiego, oraz niezwłocznego informowania Wykonawcy o konieczności 
dokonania napraw i remontów niezbędnych do utrzymania Pojazdu w dobrym stanie. 

9. Zamawiający zobowiązuje się do starannego używania wszelkich urządzeń pomiarowych, w które wyposażony 
jest Pojazd, a w szczególności licznika kilometrów oraz każdorazowego informowania Wykonawcy o ich 
nieprawidłowym działaniu. 

10. Zamawiający zobowiązuje się do ponoszenia kosztów paliwa, płynu do spryskiwaczy, smarów i płynów 
technologicznych, mycia i czyszczenia samochodu, kosztów parkowania, kosztów przejazdu autostradami,  
mandatów karnych, postępowań w sprawach o wykroczenia, karnych i cywilnych, związanych  
z posiadaniem oraz używaniem Pojazdu. 

11. Zamawiający będzie udostępniał Pojazd wyłącznie swoim pracownikom i współpracownikom, którymi posługuje 
się przy wykonywaniu swojej działalności, pod warunkiem, że osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje  
i dokumenty (włączając w to prawo jazdy z oznaczoną właściwą kategorią), wymagane przepisami prawa,  
do prowadzenia Pojazdu. 

12. Zamawiający nie będzie oddawał Pojazdu osobie trzeciej do używania lub w podnajem, ani dokonywał 
jakichkolwiek czynności rozporządzających i zobowiązujących skutkujących uzyskaniem przez osobę trzecią 
posiadania lub dzierżenia Pojazdu. 

13. Zamawiający poinformuje niezwłocznie, Wykonawcę o istotnych zdarzeniach dotyczących Pojazdu, do których 
należą w szczególności: 



 

 

a) zajście wypadku lub kolizji drogowej, 
b) wystąpienie uszkodzeń Pojazdu, również w sposób inny niż w związku z wypadkiem lub kolizją drogową, 
c) uszkodzenie licznika kilometrów, 
d) utrata Pojazdu lub elementów jego wyposażenia, 
e) ujawnione wady ukryte, 
f) zniszczenie lub utratę dokumentów Pojazdu albo tablic rejestracyjnych, 
g) zatrzymanie Pojazdu lub związanych z nim dokumentów przez Policję lub inne uprawnione 

organy. 
 

§ 3 
Wydanie Pojazdu 

1. Wydanie Pojazdu Zamawiającemu nastąpi w siedzibie Zamawiającego najpóźniej w terminie do 30 dni od daty 
zawarcia umowy. 

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o dacie dostarczenia Pojazdu najpóźniej na 3 dni przed jego wydaniem. 
3. Wydanie Pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach - 

po jednym dla każdej ze Stron - określającego w szczególności cechy indywidualizujące Pojazd oraz 
potwierdzającego stan Pojazdu i jego przydatność do umówionego użytku. 

4. Protokół zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany przez należycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy  
i Zamawiającego. Przed podpisaniem protokołu Zamawiający wnikliwie i wszechstronnie zapozna się ze stanem 
Pojazdu. Podpisanie protokołu zdawczo - odbiorczego Pojazdu jest równoznaczne z potwierdzeniem przez 
Zamawiającego, że Pojazd został wydany we właściwym stanie, odznacza się wszystkimi uzgodnionymi 
właściwościami i jest w pełni przydatny do umówionego użytku. 

5. Strony zgodnie ustalają, iż pierwszym dniem okresu najmu Pojazdu, od którego będzie naliczana rata najmu jest 
…………………………………………….………………..r. 

6. Najpóźniej z chwilą podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód 
rejestracyjny Pojazdu i komplety kluczyków. 

7. Wykonawca udostępni Zamawiającemu potwierdzony za zgodność z oryginałem wyciąg z homologacji samochodu 
lub inny dokument wskazujący na normę Emisji spalin EURO i zużycia paliwa. 

§ 4 
Limit kilometrów 

1. Strony zgodnie ustalają, że limit przebiegu Pojazdu w okresie najmu nie przekroczy 30 000 km (słownie: trzydzieści 
tysięcy kilometrów). 

2. W razie przekroczenia ustalonego limitu przebiegu Pojazdu określonego w ust. 1 Zamawiający zobowiązany jest 
zapłacić Wykonawcy należność za każdy dodatkowy kilometr ponad ustalony limit. 

3. Należność, o której mowa w ust. 2 zostanie wypłacona Wykonawcy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury 
VAT po zakończeniu okresu najmu i będzie stanowiła kwotę określoną jako iloczyn liczby kilometrów 
przejechanych ponad ustalony limit i stawki określonej zgodnie z ofertą Wykonawcy za każdy dodatkowy kilometr, 
która wynosi ……………………………………….. zł brutto (słownie: ……………………………….. brutto). 

§ 5 
Ubezpieczenie i inne opłaty 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu zaświadczenie ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia (OC/AC/NW/KR) dotyczącej Pojazdu, najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo - 
odbiorczego. 

2. Wynajmujący oświadcza, że Pojazd jest ubezpieczony w zakresie Odpowiedzialności Cywilnej, Auto-Casco, 
Nieszczęśliwych Wypadków oraz Kradzieży (OC/AC/NW/KR) na koszt Wykonawcy do pełnej wartości rynkowej 
Pojazdu, przez cały okres najmu Pojazdu. Wzrost kosztów ubezpieczenia Pojazdu w okresie najmu Pojazdu, 
wynikający z podwyższenia stawek ubezpieczeniowych przez zakład ubezpieczeń, zostanie pokryty w całości przez 



 

 

Wykonawcę. 
3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu aktualne zaświadczenie ubezpieczeniowe 

potwierdzające odnowienie rocznej polisy oraz ogólne warunki ubezpieczenia OC/AC/NW/KR obowiązujące w 
zakładzie ubezpieczeń, którego ubezpieczeniem zostanie objęty Pojazd. 

4. Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia szkody częściowej lub kradzieżowej, jako udział własny w szkodzie  
w wysokości nie przekraczającej 500 zł brutto. 

5. Wykonawca przez cały okres najmu będzie ponosił we własnym zakresie koszty związane z podatkiem od środków 
transportu (o ile jest wymagany). 

6. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Pojazd, w zakresie używania go poza terytorium Polski, w przypadku 
gdy Zamawiający będzie korzystał z Pojazdu poza terytorium Polski po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy o 
tym fakcie. 

7. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty 
odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania oraz fakt kradzieży Pojazdu, Zamawiający zgłosi 
Wykonawcy niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od powzięcia wiadomości o zdarzeniu. 

§ 6 
Usługi serwisowe 

1. Usługi serwisowe obejmują wykonywanie wszelkich przeglądów i konserwacji Pojazdu określonych przez 
Wykonawcę związanych z jego normalną (standardową) eksploatacją, przeglądów technicznych wymaganych 
przepisami prawa polskiego, przeglądów gwarancyjnych i pogwarancyjnych oraz dokonywanie wszelkich napraw  
i remontów, związanych z jego normalną (standardową) eksploatacją, niezbędnych do utrzymania Pojazdu  
w dobrym stanie technicznym, z wyłączeniem napraw i remontów blacharskich i lakierniczych powstałych z winy 
Zamawiającego oraz napraw powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania Pojazdu przez Zamawiającego. 

2. Poza usługami wymienionymi w ust. 1 niniejszego artykułu Wykonawca będzie świadczyć usługi serwisowe 
obejmujące w szczególności wymianę elementów eksploatacyjnych (klocki hamulcowe, amortyzatory, elementy 
zawieszenia i inne elementy podlegające zużyciu), wymianę oleju silnikowego oraz innych niezbędnych płynów  
i elementów technicznych potrzebnych do prawidłowej eksploatacji technicznej pojazdu z wyłączeniem tych do 
których zobowiązany jest Zamawiający. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia wszelkich awarii i usterek technicznych pojazdu powstałych w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy i niebędących wynikiem niewłaściwego użytkowania pojazdu przez 
Zamawiającego. 

4. Wykonawca podejmuje niezbędne czynności, zmierzające do wykonania usługi serwisowej, niezwłocznie po 
dokonaniu przez Zamawiającego powiadomienia telefonicznego pod numer 
…………………………………………….………………lub na adres e-mail: …………………………………………….……………….. 

5. Usługi serwisowe przewidziane niniejszym paragrafem będą świadczone przez Wykonawcę w autoryzowanych 
stacjach obsługi pojazdów znajdujących się na terenie Warszawy lub w promieniu 20 km od centrum Warszawy, 
zgodnie z załącznikiem nr ..… do niniejszej umowy - wykaz stacji obsługi samochodów. 
 

§ 7 
Usługa zarządzania ogumieniem 

Usługa zarządzania ogumieniem obejmuje koszty zakupu i przechowywania opon/kół w liczbie 4 sztuk oraz ich 
sezonowej wymiany (opony zimowe/opony letnie). Usługa obejmuje także naprawę opon oraz ich wyważenie, jeżeli 
zaistnieje konieczność wykonania tych czynności, a uszkodzenie opon nie jest wynikiem zawinionego działania 
Zamawiającego. 

§ 8 
Usługi Assistance 

1. Do skorzystania z usług Assistance będzie upoważniony kierowca pojazdu (osoba upoważniona przez 
Zamawiającego) oraz pasażerowie upoważnieni przez Zamawiającego, w maksymalnej liczbie wskazanej w 



 

 

dowodzie rejestracyjnym. 
2. Usługa Assistance będzie obejmowała w szczególności całodobową opiekę nad kierowcą i Pojazdem, opiekę 

podczas kolizji, bezpłatne holowanie, logistykę obsługi samochodu w zakresie napraw technicznych i szkód 
komunikacyjnych na terenie całej Polski. 

3. Ogólne zasady Assistance znajdują się w załączniku do Umowy i Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazania 
najpóźniej z dniem podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. 

 

§ 9 
Usługa udostępnienia pojazdu zastępczego 

1. Wykonawca zobowiązuje się do udostępnienia pojazdu zastępczego, jeżeli Zamawiający nie może korzystać  
z Pojazdu, z uwagi na jego awarię, uszkodzenie w wyniku wypadku drogowego, próby jego kradzieży lub też 
dokonania kradzieży lub w innych przypadkach nie objętych przez usługę Assistance. 

2. W razie zaistnienia zdarzenia objętego usługą udostępnienia pojazdu zastępczego, najpóźniej w ciągu 4 godzin  
od chwili zgłoszenia, Wykonawca udostępni Zamawiającemu pojazd zastępczy z parku samochodów używanych 
Wykonawcy. 

3. Pojazd zastępczy jest udostępniany na żądanie Zamawiającego na okres konieczny dla dokonania naprawy  
w przypadku, gdy trwa ona dłużej niż 8 godzin i nie dłużej niż do chwili wygaśnięcia niniejszej Umowy. 

4. Pojazd zastępczy, nie starszy niż 3- letni, nie może odbiegać od standardu i parametrów technicznych Pojazdu 
wynajmowanego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć pojazd zastępczy do siedziby Zamawiającego. 

5. Prawa i obowiązki Stron określone niniejszą umową mają zastosowanie w tym samym zakresie do pojazdu 
zastępczego. 

6. Wydanie oraz zwrot pojazdu zastępczego następuje na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego i ma miejsce  
w siedzibie Zamawiającego. 

§ 10 
Usługa administrowania pojazdami 

W okresie trwania umowy Wykonawca zobowiązuje się do administrowania Pojazdem będącym przedmiotem umowy, 
co w szczególności oznacza: 

a) zarządzanie okresowymi przeglądami zgodnie z procedurami serwisowymi - przeglądy wykonywane 
wyłącznie w autoryzowanych stacjach z wykorzystaniem oryginalnych części i materiałów oraz płynów 
eksploatacyjnych zalecanych przez producenta, 

b) organizację i wykonywanie napraw mechanicznych w autoryzowanych stacjach z wykorzystaniem 
oryginalnych części i materiałów producenta - usuwanie awarii, 

c) organizację i wykonywanie napraw blacharskich i lakierniczych w autoryzowanych stacjach z 
wykorzystaniem oryginalnych części i materiałów producenta, 

d) załatwianie formalności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych wynajętych samochodów, 
e) sprawdzenie, rozliczenie i fakturowanie Zamawiającego z tytułu ewentualnych mandatów i kar nałożonych 

na podstawie wykroczeń zarejestrowanych przez urządzenia pomiarowe (fotoradar), które otrzymał 
Wykonawca w związku z ich popełnieniem przez Zamawiającego, 

f) dokonywanie corocznych przeglądów stanu technicznego Pojazdu, 
g) prowadzenie kartoteki Pojazdu (historii przeglądów, napraw), 
h) informowanie Zamawiającego o zbliżających się terminach przeglądów, serwisów, itp. 

§ 11 
Płatności 

1. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy z tytułu świadczonych zgodnie z niniejszą umową usług, 
czynszu najmu w wysokości ……………………………………….. zł brutto  (słownie:  ……………………………………..) miesięcznie. 

2. Miesięczna kwota czynszu najmu określona w ust. 1 zawiera kwotę VAT wynikającą z obowiązującej stawki w dniu 



 

 

wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 
3. Strony ustalają, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy przez okres obowiązywania umowy nie przekroczy kwoty: 

…………………………………… zł brutto (słownie: ……………………………………………). 
4. Kwota miesięcznego czynszu najmu jest stała i nie może ulec zmianie przez cały okres trwania najmu. Kwota 

miesięcznego czynszu najmu obejmuje całkowite wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w 
niniejszej Umowie oraz usług dodatkowych, które Wykonawca może świadczyć w związku z korzystaniem przez 
Zamawiającego z Pojazdu, z zastrzeżeniem ust. 7. W przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy i przed 
upływem pełnego miesiąca kwota miesięcznego wynagrodzenia zostanie pomniejszona proporcjonalnie do ilości 
dni, w których Pojazd był wynajmowany. 

5. Czynsz najmu płatny jest miesięcznie z dołu. Wykonawca wystawi Zamawiającemu w ostatnim dniu roboczym 
każdego miesiąca fakturę VAT z 14 dniowym terminem płatności liczonym od dnia jej otrzymania przez 
Zamawiającego. Zamawiający dokona zapłaty raty najmu w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek 
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. 

6. Jeżeli Zamawiający opóźnia się z zapłatą raty najmu, Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za czas opóźnienia. 
7. Koszty napraw, remontów Pojazdu powstałych z przyczyn niewłaściwego użytkowania przez Zamawiającego, będą 

ustalane według sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego kosztorysu danej 
usługi. Wykonawca oświadcza, iż kosztorys będzie oparty o stosowany przez Wykonawcę cennik, nie mniej 
korzystny, niż cennik powszechnie stosowany przez Wykonawcę w odniesieniu do swoich klientów lub 
obowiązujące w branży ceny rynkowe. 

8. Do płatności o których mowa w ust. 7 postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. 

§ 12 
Odpowiedzialność Stron 

1. Zamawiający ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy za Pojazd, w tym utratę, zniszczenie lub 
uszkodzenie Pojazdu, od chwili jego wydania Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami Umowy. Zamawiający 
nie będzie jednak odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną nieumyślnie. 

2. Strony zgodnie ustalają, iż wartość Pojazdu sprzed zaistnienia zdarzenia skutkującego odpowiedzialnością 
Zamawiającego określoną w ust. 1 niniejszego paragrafu równa jest aktualnej wartości rynkowej Pojazdu zgodnie  
z oceną rzeczoznawcy powołanego przez Zamawiającego. 

3. Roszczenia Wykonawcy wynikające z odpowiedzialności określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostaną 
pomniejszone o kwoty wypłacone Wykonawcy przez zakład ubezpieczeń w wykonaniu umów ubezpieczenia 
Pojazdu. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% kwoty, o której mowa w § 11 ust. 3  
w razie opóźnienia w wydaniu Pojazdu w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 1 za każdy kolejny dzień 
opóźnienia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10% kwoty, o której mowa w § 11 ust. 3  
w przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo do zapłaty kary umownej w wysokości 1% kwoty, o której mowa w § 
11 ust. 3 w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę. 

7. Kary umowne, o których mowa w ust. 4, 5 i 6 Zamawiający może potrącić z przysługującego Wykonawcy 
miesięcznego czynszu najmu. 

§ 13 
Zwrot Pojazdu 

1. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Wykonawcy Pojazd po zakończeniu okresu najmu Pojazdu, w terminie 
uprzednio uzgodnionym przez Strony. Zwrot Pojazdu powinien nastąpić w miejscu, w którym Pojazd został wydany 
Zamawiającemu, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce zwrotu Pojazdu. 

2. Jeżeli Strony nie uzgodnią terminu zwrotu Pojazdu, zwrotu Pojazdu przypada na jeden z kolejnych siedmiu dni 
następujących po ostatnim dniu okresu najmu Pojazdu. 



 

 

3. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić Pojazd w stanie dobrym. 
4. Zwrot Pojazdu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, sporządzonego w dwóch egzemplarzach -  

po jednym dla każdej ze Stron, w którym strony określą: 
a) przebieg Pojazdu w kilometrach, od chwili wydania Pojazdu do chwili zwrotu Pojazdu, ustalony na podstawie 

wskazania licznika kilometrów, który Zamawiający potwierdzi jako rzeczywisty, 
b) rzeczywisty stan Pojazdu w chwili zwrotu, uwzględniający w szczególności wszelkie uszkodzenia, ze wskazaniem, 

czy stan Pojazdu jest nie pogorszony w stosunku do stanu z chwili wydania, z uwzględnieniem zużycia wskutek 
prawidłowego używania, wszelkie zmiany dokonane w pojeździe oraz związane z nimi roszczenia Stron. 

5. Protokół zdawczo-odbiorczy zostanie podpisany przez należycie umocowanych przedstawicieli Wykonawcy oraz 
Zamawiającego. Z chwilą jego podpisania ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Pojazdu przechodzi  
na Wykonawcę. 

6. Jeżeli wystąpią rozbieżności między Wykonawcą i Zamawiającym co do stanu Pojazdu lub innych danych 
uwzględnianych w protokole Strony wyznaczą niezwłocznie rzeczoznawcę w celu sporządzenia przez niego 
ekspertyzy dotyczącej stanu Pojazdu. Sporządzona w ten sposób Ekspertyza będzie dla Stron ostatecznie wiążąca. 
Koszty sporządzenia Ekspertyzy ponosi Zamawiający. Jeżeli ocena rzeczoznawcy odbiega w sposób istotny od 
oceny Wykonawcy, zwróci on Zamawiającemu koszty ekspertyzy. 

7. Protokół zdawczo - odbiorczy Pojazdu lub ekspertyza stanowią podstawę do obciążenia Zamawiającego kosztami 
doprowadzenia Pojazdu do stanu dobrego, jak również obciążenia z tytułu przekroczenia limitu przebiegu Pojazdu. 

8. Wraz z Pojazdem Zamawiający zwróci Wynajmującemu kluczyki, dokumenty Pojazdu, dokumentację techniczną 
oraz wszelkie inne przynależności Pojazdu. 

§ 14 
Informacja na temat przetwarzania danych 

 
1. Zamawiający oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia UE 2016/679 z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych 
reprezentujących Wykonawcę oraz osób fizycznych wskazanych przez Wykonawcę jako osoby do kontaktu/ osoby 
odpowiedzialne za wykonanie niniejszej Umowy. Kontakt do administratora możliwy jest pod adresem e-mail: 
opi@opi.org.pl 

2. Zamawiający oświadcza, że wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym w sprawach dotyczących danych 
osobowych lub realizacji praw osób, których dane dotyczą istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu 
e-mail: iod@opi.org.pl. 

3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez Zamawiającego na podstawie art. 6 ust. 1. 

lit. b) lub f)1 RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do zawarcia Umowy i wykonania zadań związanych z 
realizacją niniejszej Umowy, a także w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) RODO dla wypełnienia 
prawnego obowiązku określonego w ustawie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, na podstawie 
którego Zamawiający ma obowiązek zarchiwizowania dokumentów. Dane będą przetwarzane w kategorii danych 
identyfikacyjnych i kontaktowych. 

4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane podmiotom trzecim, o ile nie będzie się to 
wiązało z koniecznością wynikającą z realizacji niniejszej Umowy lub obowiązujących przepisów prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została 
wykonana, chyba że osoba, której dane dotyczą wniesie sprzeciw wobec przetwarzania jej danych z przyczyn 
związanych z jej szczególną sytuacją, a Zamawiający nie wykaże istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw 
przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności tej osoby, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. Dane w celach archiwalnych będą przetwarzane wieczyście najpierw w archiwum 
zakładowym, a następnie zgodnie z instrukcją kancelaryjną zostaną przekazane do archiwum państwowego. 

                                              
1 zapis zostanie właściwie dostosowany przed zawarciem umowy 



 

 

6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu  
do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu 
wobec ich przetwarzania. Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej danych 
osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o 
odpowiedź na kilka pytań związanych z jej danymi osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. 

7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do 
wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, jest wymagane do zawarcia niniejszej Umowy. Odmowa 
podania danych osobowych skutkuje niemożnością zawarcia i realizacji Umowy. Wniesienie żądania usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania może skutkować (według wyboru Zamawiającego) rozwiązaniem niniejszej Umowy z 
winy Wykonawcy. Wniesienie przez wyżej opisaną osobę fizyczną żądania jak w zdaniu drugim skutkuje 
obowiązkiem Wykonawcy niezwłocznego wskazania innej osoby w jej miejsce. 

9. Wykonawca zobowiązuje się poinformować osoby fizyczne niepodpisujące niniejszej Umowy,  
o których mowa w ust. 1, o treści niniejszego paragrafu. 
 

§ 15 
Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
2. Każda ze Stron może rozwiązać umowę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia,  

w formie pisemnej. 
3. Wszelkie wierzytelności wynikające z umowy przysługujące Wykonawcy nie mogą być przeniesione  

na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 
4. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sądy powszechne właściwe  

dla siedziby Zamawiającego. 
5. Wszelkie załączniki do niniejszej umowy stanowią jej integralną część. 
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
7. Wszelka korespondencja między Stronami, następować będzie w formie wiadomości e-mail na adres  ze strony 

Zamawiającego i adres ze strony Wykonawcy. Każda ze Stron potwierdzi przesłanie odpowiedniego oświadczenia w 
formie pisemnej, przy czym dla określonych w umowie terminów wiążący jest dzień otrzymania e-mail.  

8. Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Zamawiającego jest: 
Artur Kucharczyk adres e-mail Artur.Kucharczyk@opi.org.pl  tel. 22 570 14 95. 
Osobą upoważnioną do kontaktów ze strony Wykonawcy jest: 
……………………………………..adres e-mail………………………..tel………………………….. 

9. Strony zastrzegają sobie prawo do zmiany upoważnionych osób wymienionych w ust. 8. Zmiana taka nie stanowi 
zmiany umowy. W przypadku zmiany osoby upoważnionej do współpracy Strona, która dokonała zmiany, 
zobowiązana jest niezwłocznie zawiadomić o tym drugą Stronę. 

10. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 
Zał. nr 1 - oferta Wykonawcy 
Zał. nr 2 - opis przedmiotu zamówienia 
Zał. nr 3 - ogólne zasady Assistance  
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