
Załącznik Nr 12 do SIWZ 

Znak sprawy: ZPD.271.2.2.2016 

-PROJEKT - 

UMOWA DZIERŻAWY AUTOBUSU  

 

 

zawarta w dniu  ……………..  2016 r.  w Cisku pomiędzy: 

Gminą Cisek 

mająca siedzibę: 47-253 Cisek ul. Planetorza 52  

reprezentowaną przez: 

-  Alojzy Parys   -    Wójta Gminy Cisek  

zwaną w dalszej części umowy Wydzierżawiającym,  

a …………………………………………………………………………………………………. 

mającą siedzibę: ………………………………………………. 

reprezentowaną przez: 

- ……………………   -   …………………………….. 

- ……………………   -   …………………………….. 

zwanym w dalszej części umowy Dzierżawcą 

 

§ 1. 
Przedmiotem umowy jest dzierżawa autobusu marki Jelcz typ L090M/S rok produkcji 2003 

stanowiący własność Gminy Cisek, o nr rej. OK 14388, nr podwozia SUJ 09010030000372 i nr 

silnika 055035050672B1, posiadający ubezpieczenie OC, NW i AC. 

 

§ 2. 
1. Wydzierżawiający oddaje do używania a Dzierżawca bierze w dzierżawę autobusu marki Jelcz 

L090M/S zgodnie z protokołem przekazania. 

2. Dzierżawca będzie używał pojazd o którym mowa w pkt.1 do celów związanych z przewozem 

dzieci i ich opiekunów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum na terenie gminy 

Cisek oraz świadczenia usług na rzecz Gminy Cisek poza umową.  

 

§ 3. 
Umowę dzierżawy zawiera się na okres do 30 czerwca 2017 roku z możliwością wypowiedzenia 

przez każdą ze stron z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. 

 

§ 4. 
1. Wydanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu przekazania podpisanego przez obie strony. 

2. Wraz z wydaniem pojazdu Wydzierżawiający wyda Dzierżawcy ważny dowód rejestracyjny 

oraz inne niezbędne dokumenty związane z używaniem pojazdu. 

 

§ 5. 
1. Po upływie okresu dzierżawy, Dzierżawca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu w siedzibie 

Wydzierżawiającego. 

2. Zwrot pojazdu przez Wydzierżawiającego następuje na podstawie protokołu odbioru 

sporządzonego przy udziale przedstawicieli stron umowy i podpisanego przez obie strony. 

 

§ 6. 
1. Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego czynszu w wysokości 

2000,00 zł brutto za miesiąc dzierżawy. 

2. Czynsz dzierżawny płatny będzie przez Dzierżawcę w oparciu o wystawione przez 

Wydzierżawiającego fakturę do 10-go dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. 

 

§ 7. 
Dzierżawca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wydzierżawiającego należności z tytułu 



odszkodowania za: 

1. Grzywny i kary nałożone na Wydzierżawiającego wskutek wykroczeń popełnionych przez 

Dzierżawcę w okresie używania pojazdu. 

2. Skutki szkód wynikłych w okresie używania pojazdu przez Dzierżawcę nie pokrytych przez 

ubezpieczycieli. 

 

§ 8. 
1. Dzierżawca zobowiązany jest do dokonywania codziennego przeglądu pojazdu oraz 

wykonywania czynności związanych z serwisem i konserwacją pojazdu zgodnie z instrukcją 

obsługi. Koszty obsługi codziennej obciążają Dzierżawcę. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest do zgłaszania się do odpowiednich stacji serwisowych w okresie 

trwania gwarancji. Koszty obsługi gwarancyjnych w zakresie niepokrywalnych przez gwaranta 

ponosi Wydzierżawiający. 

 

§ 9. 
W okresie używania pojazdu Dzierżawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. Zapewnienia prowadzenia pojazdu przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

2. Zachowania wystroju, napisów i reklam znajdujących się w pojeździe w dniu przekazania. 

3. Używanie pojazdu do celów uzgodnionych z Wydzierżawiającym. 

4. Uzyskanie pisemnej zgody Wydzierżawiającego na umieszczanie napisów reklam lub zmiany 

wyglądu zewnętrznego pojazdu (przemalowanie), z tym, że Wydzierżawiający wyraża zgodę 

na umieszczenie logo swej firmy w sposób charakterystyczny dla tej firmy, jednocześnie 

umożliwiający łatwe usunięcie w razie zmian warunków umowy lub jej zakończenia. 

5.  Niedopuszczania pojazdu do udziału w jakichkolwiek zawodach, wyścigach lub innych imprez 

o podobnym charakterze. 

6. Udzielanie rabatu w wysokości 10 % ceny netto za kilometr przebiegu obowiązującej w dniu 

zamówienia w przewozach wykonywanych dzierżawionym autobusem na rzecz Gminy Cisek 

poza umową. Rabat przysługuje również w przypadku wykonywania przewozu autobusem 

zastępczym. 

 

§ 10. 
Dzierżawca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od daty 

ujawnienia, powiadomienia, Wydzierżawiającego o każdym przypadku uszkodzenia pojazdu lub 

powstania wady uniemożliwiającej jego prawidłowa eksploatację. 

 

§ 11. 
1. W okresie dzierżawy Dzierżawca ponosi wszelkie koszty związane z eksploatacją pojazdu oraz 

wynikłymi z tego tytułu naprawami.  

2. Dzierżawcy przysługuje zwrot należności wynikający z realizacji ubezpieczeń OC, NW i AC w 

wysokości poniesionych kosztów. 

 

§ 12. 
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Dzierżawcy związane z 

przestojem bądź wyłączeniem z ruch pojazdu na skutek konieczności jego naprawy, konserwacji, 

usług serwisowych oraz innych przyczyn eksploatacyjnych. 

 

§ 13. 

1. Dzierżawca ponosi w okresie dzierżawy pełną odpowiedzialność materialną wynikającą z 

tytułu eksploatacji pojazdu. 

2. Dzierżawca zwalnia Wydzierżawiającego od odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób trzecich 

powstałych w związku z eksploatacją pojazdu. 

3. Dzierżawca ma prawo do wszelkich dodatkowych ubezpieczeń eksploatowanego pojazdu na 

własny koszt. 

4. Dzierżawca zobowiązuje się do pokrycia strat Wydzierżawiającemu wynikających z tytułu 



ewentualnego skonfiskowania, zaginięcia lub uszkodzenia pojazdu, o ile nie zostaną one 

pokryte przez ubezpieczenie. 

 

§ 14. 

Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy bez wypowiedzenia w razie naruszenia 

przez Dzierżawcę warunków umowy, a w szczególności, jeżeli Dzierżawca: 

1. Nie uiści w terminie należności wynikających z niniejszej Umowy, 

2. Dopuści do używania pojazd niezgodnie z przeznaczeniem z naruszeniem warunków 

technicznych eksploatacji pojazdu, 

3. Uchybi obowiązkowi poddania pojazdu kontroli przez przedstawicieli Wydzierżawiającego lub 

uchyli się, bez względu na powód od udzielenia informacji o miejscu postoju pojazdu, 

4. Dopuści do używania pojazdu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody Wydzierżawiającego. 

 

§ 15. 

W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania Dzierżawca 

zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wydzierżawiającego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz 

dokumentami w siedzibie Wydzierżawiającego. Sporządzony zostanie również w formie pisemnej 

protokół przekazania pojazdu. 

 

§ 16. 
1. W sprawach nie uregulowanych w umowie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

2. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporów powstałych w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Wydzierżawiającego. 

 

§ 17. 
Zmiany i późniejsze uzupełnienia niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą i w wyniku 

wzajemnych uzgodnień obu stron przy zachowaniu formy pisemnej aneksu do umowy.  

 

§ 18. 

Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem …………………………… roku. 

 

§ 19. 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron. 

 

 

Wydzierżawiający Dzierżawca 

 

  

 


