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ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI 
UMOWY 

§ 1 

1. Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi 

wynajmu obiektu szkoleniowego, ośrodka doskonalenia techniki jazdy pojazdami zwanym 

w dalszej części umowy „ODTJ”, wraz z zabezpieczeniem zakwaterowania i wyżywienia osób. 

2. Usługa wynajmu obejmuje udostępnienie ODTJ na 13 cykli po 5 dni każdy cykl, w terminie 

od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2019 r. 

3. Każdy cykl będzie trwał 5 dni od poniedziałku do piątku. 

4. Dostęp do ODTJ w jednym cyklu obejmuje wynajem:  

4.1. poniedziałek – czwartek w godzinach 08.00 – 18.00, 

4.2. piątek w godzinach 08.00 – 15.00. 

5. Dostęp do pojazdu z zamontowanym systemem „SKID CAR” w 5 cyklach obejmuje wynajem:  

a. jeden dzień od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 18.00. 

6. Na terenie ODTJ w czasie korzystania z niego przez Zamawiającego nie mogą być prowadzone 

żadne inne zajęcia praktyczne oraz teoretyczne oraz nie mogą przebywać osoby nie będące 

pracownikami Wykonawcy. 

7. Szczegółowe terminy świadczenia usługi wynajmu obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia 

techniki jazdy pojazdami określa Załącznik do Umowy. 

8. Terminy poszczególnych cykli każdorazowo będą potwierdzone pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów poszczególnych cykli, o czym 

powiadomi Wykonawcę nie później niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem planowanego cyklu. 

W takim przypadku Wykonawca w porozumieniu z Zamawiającym wyznaczy inny termin 

realizacji zobowiązania. 

10. Harmonogram, o którym mowa w pkt. 7 podlega uzgodnieniu z Zamawiającym, którego w tym 

zakresie reprezentuje:  

- ……………………………………………………………………………………… 

 Harmonogram może podlegać aktualizacjom. 

11. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego na piśmie 

o wszelkich zmianach mających wpływ na przebieg realizacji cykli wynajmu objętych umową. 

§ 2 

1. Wykonawca zapewni zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie dla maksymalnie 18 uczestników 

szkolenia w każdym cyklu szkoleniowym według schematu: 

1.1 pierwszy dzień szkolenia w danym cyklu – obiad w miejscu szkolenia, kolacja w miejscu 

zakwaterowania; 
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1.2 pełen (środkowy) dzień szkolenia – śniadanie i kolacja w miejscu zakwaterowania, obiad 

w miejscu szkolenia, 

1.3 ostatni dzień szkolenia w danym cyklu – śniadanie w miejscu zakwaterowania, obiad 

w miejscu szkolenia. 

2. Ilości osób wskazane przez Zamawiającego mogą ulec zmniejszeniu w zależności od potrzeb 

Zamawiającego w tym zakresie, lecz zmniejszenie to nie będzie większe niż o 4 osoby 

w poszczególnych dobach, o czym Zamawiający poinformuje Wykonawcę najpóźniej w terminie 

do 2 dni przed rozpoczęciem korzystania z usług w poszczególnych cyklach. 

3. Zakwaterowanie w pokojach jedno, dwu, trzyosobowych z bezpośrednim dostępem do urządzeń 

sanitarnych, przy czym w każdym cyklu szkolenia musi być zapewnionych minimum 6 pokoi 

jednoosobowych. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na oferowanie w ramach miejsc noclegowych, miejsc do spania 

na łóżkach  wieloosobowych z wyjątkiem sytuacji gdy łóżko wieloosobowe jest przeznaczone dla 

jednej osoby. 

5. Wykonawca musi zapewnić zakwaterowanie i wyżywienie (usługa hotelarsko – gastronomiczna) 

pracownikom Zamawiającego w liczbie nie mniejszej niż 18 osób. Usługa hotelarsko – 

gastronomiczna musi być  zrealizowana w obiekcie zlokalizowanym w odległości nie większej niż 

30 km od ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 

6. Wykonawca zapewni wyżywienie w miejscu szkolenia (tor doskonalenia techniki jazdy) w tym 

przewóz i organizację posiłku. 

7. Wszystkie posiłki muszą być posiłkami pełnowartościowymi, zgodnie z technologią żywienia 

człowieka. 

8. Kuchnia i restauracja muszą być czynne i dostępne dla wszystkich osób korzystających z usługi 

w obiekcie, w godzinach min. 6.00 – 8.00 (śniadanie) oraz 17.00 – 19.00 (kolacja). 

9. Obiad musi być dostarczony na teren ośrodka doskonalenia techniki jazdy w godzinach 12.00-

14.00. 

§ 3 

1. Wartość nominalna przedmiotu umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 

……………………………….zł brutto (słownie: …………………………….). 

2. Wartość nominalna przedmiotu umowy obowiązuje przez okres trwania niniejszej umowy. 

3. Cena jednostkowa wynajmu  ODTJ za 1 cykl (5 dniowy) wynosi……………..zł brutto. 

4. Cena jednostkowa za jednego uczestnika obejmująca całodzienne wyżywienie i zakwaterowanie  

w cyklu 5 dniowym wynosi …….. zł (brutto). 

5. Cena jednostkowa za jeden dzień wynajmu pojazdu z zamontowanym systemem „SKID CAR” 

wynosi ………….. zł (brutto). 

6. Wykonawca, po zakończeniu każdego cyklu, zobowiązuje się do wystawiania faktury lub 

rachunku za usługę, który obejmuje wynajem ODTJ oraz wynajem pojazdu z zamontowanym 

systemem „SKID CAR”, a także koszty zakwaterowania i wyżywienia uczestników. 

7. Należność za zrealizowaną usługę będzie płatna w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę faktury lub rachunku. 



1/2019/ZP  Strona 3 

8. Zapłata będzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze lub rachunku. 

9. Za datę zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 

§ 4 

Wykonawca oświadcza, że: 

1. ODTJ będący przedmiotem niniejszej umowy spełnia wymagania określone w Załączniku nr 1 

„Wymagania dla obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki jazdy” do rozporządzenia 

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie 

doskonalenia techniki jazdy (Dz.U.2013 poz. 91) dla ośrodka doskonalenia technik jazdy stopnia 

wyższego, ponad to obiekt szkoleniowy posiada: 

1.1. tor ziemny do jazdy w terenie z wytyczonymi drogami oraz przeszkodami terenowymi 

w postaci podjazdów, zjazdów, terenu grząskiego, ciasnych zakrętów o powierzchni, co 

najmniej 4 hektarów przystosowany do jazdy samochodem terenowym. 

1.2. plac manewrowy o długości nie mniejszej niż 800 m długości i 20 m szerokości, 

1.3. miejsce garażowe o wysokości minimum 4 m dla minimum 8 samochodów osobowych, 

1.4. zamykane pomieszczenie techniczne przeznaczone do przechowywania sprzętu 

o powierzchni, co najmniej 15 m2, 

1.5. pojazd z zamontowanym systemem „SKID CAR” wraz z przeszkolonym do jego używania 

personelem. 

2. Posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością 

na kwotę ……………. zł (słownie: ………………….. złotych); 

3. zawarcie przez Wykonawcę niniejszej umowy, a także wykonanie zobowiązań wynikających 

z niniejszej umowy nie stanowi naruszenia żadnych praw, przysługujących osobom trzecim. 

§ 5 

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca 

obciążony zostanie karami umownymi z następujących tytułów oraz w następujących wysokościach: 

1.1. za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy; 

1.2. za nienależyte wykonanie umowy za które odpowiada Wykonawca 2% wartości 

przedmiotu umowy. 

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z płatności za fakturę. 

 

§ 6 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2018 poz. 1986 t.j. ze zm.) oraz 

przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025)  

z wyłączeniem art. 509. 
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2. Ewentualne spory wynikłe na tle niniejszej umowy nierozstrzygnięte polubownie rozstrzygane 

będą przez Sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 

 
§ 7 

 Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy dokonywane będą w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności. 

§ 8 
 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….. zł., 

w formie ………………. przed zawarciem umowy. 

§ 9 
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zalicza się na poczet kar umownych. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający zwraca Wykonawcy w terminie do 

30 dni od dnia wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną. 

§ 10 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§ 11 

1. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem 2 

egz. dla Zamawiającego i 1 egz. dla Wykonawcy. 

2. Integralną część umowy stanowi harmonogram wynajmu obiektu szkoleniowego ośrodka 

doskonalenia techniki, stanowiący załącznik do umowy. 

Załącznik  na 1 str.: Harmonogram wynajmu obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki. 
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Wykonano w 3 egzemplarzach: 

Egz. nr 1 – Wykonawca, 

Egz. nr 2 – Wnioskujący, 

Egz. nr 3 – Główny Księgowy SOP 

Wykonała: A. W. (2260654-34)



Załącznik nr 1 do Umowy nr ……/……/SOP z dn. ……….. 
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HARMONOGRAM 

wynajmu obiektu szkoleniowego ośrodka doskonalenia techniki  
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