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IB.271.04.2015                                                                                      Załącznik nr 3 do SIWZ  
 
 

Umowa dzier żawy autobusu nr    ………….. 
 

 
Zawarta w dniu ………... w Jemielnicy pomiędzy: 
 
Gminą Jemielnica reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Marcina Wycisło 
ul. Strzelecka 67, 47-133 Jemielnica 
 
zwaną dalej „ Wydzierżawiającym „ 
 
a  : …………………………………………………………………………………………… 

reprezentowaną przez:  
…………………………………………………………………………………………………………  

zwanym dalej „ Dzierżawcą” 
 
 
W wyniku wyboru oferty przez Wydzierżawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zawarto umowę o następującej treści: 
 
 

§ 1 
 
Przedmiotem umowy jest dzierżawa , stanowiącego własność Wydzierżawiającego , 
autobusu  marki AUTOSAN TRAMP A0909L.04.S , numer nadwozia 
SUASW3RAP5S680618, nr silnika 83MO683551, rok produkcji 2005,  
zwanego  w dalszej części „autobusem” . 
 

§ 2 
 
1. Wydzierżawiający oddaje w dzierżawę Dzierżawcy autobus , w istniejącym stanie 

technicznym. 
2. Wydanie autobusu nastąpi w terminie ustalonym przez strony do rąk upoważnionego 

przedstawiciela Dzierżawcy, wraz z dokumentami pojazdu koniecznymi do jego 
używania. 

 
§ 3 

 
Umowę dzierżawy zawiera się na czas określony od dnia 01 września 2015r. do dnia   
24 czerwca 2016r. 
 

§ 4 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się korzystać z autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem – do 
przewozu dzieci i młodzieży szkolnej z terenu Gminy Jemielnica. 

2. Dzierżawca zobowiązuje się zawierać z Wydzierżawiającym lub podmiotem wskazanym 
przez Wydzierżawiającego umowy na przewóz dzieci i młodzieży szkolnej określoną 
trasą w okresie roku szkolnego. 
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§ 5 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się płacić Wydzierżawiającemu  czynsz dzierżawy  
w wysokości 2000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych i 00/100 groszy)  
Kwota ta zawiera wymagalny podatek VAT. 

2. Czynsz płatny będzie z dołu  za każdy miesiąc, w terminie 14 dni od otrzymania faktury 
VAT. 

3. Wydzierżawiający doręczać będzie Dzierżawcy fakturę nie później niż do 6 dnia każdego 
miesiąca. 

4. Dzierżawca upoważnia Wydzierżawiającego do wystawiania faktur VAT bez swojego 
podpisu. 

 
§  6 

 
Wydzierżawiający może w każdym czasie dokonać skontrolowania stanu technicznego i 
estetycznego autobusu. 
 

§ 7 
 

1. Dzierżawca zobowiązuje się ubezpieczać autobus w zakresie NW, OC i Auto Casco  
na własny koszt oraz przedłoży Wydzierżawiającemu dokument potwierdzający ten fakt 
przed rozpoczęciem świadczenia usług przewozu. 

2. Dzierżawca zobowiązany jest na własny koszt do zgłaszania autobusu do odpowiednich 
stacji serwisowych oraz pokrywać koszty koniecznych przeglądów , napraw i konserwacji 
autobusu. 

 
§ 8 

 
W okresie dzierżawy Dzierżawca zobowiązany jest : 
1. zapewnić prowadzenie autobusu wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia, 
2. zachować wystrój i napisy znajdujące się w autobusie w dniu wydania , 
3. nie dopuszczać autobusu do udziału w jakichkolwiek zawodach, wyścigach lub innych 

imprezach o podobnym charakterze, 
4. zachować w stanie nie pogorszonym wygląd zewnętrzny autobusu , w tym kolorystykę , 
5. nie dokonywać poddzierżawy autobusu, 
6. zachować czystość i estetyczny wygląd autobusu. 
 
 

§ 9 
 

1. Dzierżawca może umieścić  na autobusie logo swej firmy – na zewnątrz 
i wewnątrz  a po zakończeniu umowy zobowiązany jest niezwłocznie na swój koszt 
usunąć swe logo z autobusu. 

2. Dzierżawca nie może umieszczać na autobusie reklam , w tym reklam swej firmy. 
 

§ 10 
 
1. Dzierżawca zobowiązany jest powiadomić Wydzierżawiającego , nie później niż  

w ciągu 24 godzin o każdej awarii , uszkodzeniu, kradzieży, wypadku autobusu 
uniemożliwiającym jego eksploatację. 

2. Dzierżawca odpowiada we własnym imieniu i zakresie za szkody wyrządzone ruchem 
autobusu osobom trzecim. 
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§ 11 
 
1. Dzierżawca ponosi we własnym imieniu i zakresie wszelkie koszty związane  

z eksploatacją autobusu. 
2. Dzierżawca może umieszczać w autobusie tachografy , kasy fiskalne i inne urządzenia , 

jeżeli zobowiązany jest do tego przepisami prawa. Po zakończeniu umowy zobowiązany 
jest zdemontować wszystkie umieszczone w autobusie urządzenia i przywrócić stan 
poprzedni. 

  
§ 12 

 
Wydzierżawiający nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Dzierżawcy 
związane z przestojem bądź wyłączeniem z ruchu autobusu na skutek konieczności jego 
naprawy , konserwacji , usług serwisowych oraz innych przyczyn eksploatacyjnych. 
 

§ 13 
 

1. W przypadku rozwiązania umowy dzierżawy lub jej wygaśnięcia Dzierżawca 
zobowiązany jest do zwrotu autobusu sprawnego technicznie i odpowiednich 
dokumentów Wydzierżawiającemu w terminie i miejscu wyznaczonym przez 
Wydzierżawiającego . Z czynności wydania , strony umowy lub ich przedstawiciele 
sporządzają odpowiedni protokół. 

2. Wydzierżawiający nie jest zobowiązany do zwrotu Dzierżawcy kosztów paliwa 
znajdującego się w baku autobusu. W baku zwracanego autobusu powinna się 
znajdować co najmniej rezerwa paliwa. 

 
§ 14 

 
Wydzierżawiający może rozwiązać umowę dzierżawy bez wypowiedzenia w razie naruszenia 
przez dzierżawcę warunków umowy , a w szczególności jeżeli Dzierżawca: 
1. nie uiścił w terminie czynszu dzierżawnego, 
2. dopuścił się używania autobusu niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem 

warunków technicznych eksploatacji pojazdu, 
3. dopuścił do używania autobusu przez osoby trzecie bez pisemnej uprzedniej zgody 

Wydzierżawiającego, 
4. uchybił obowiązkowi ubezpieczenia autobusu, 
5. uchybił obowiązkowi poddania autobusu kontroli przez przedstawicieli 

Wydzierżawiającego, 
6. informacje Dzierżawcy o stanie technicznym pojazdu okazały się nierzetelne lub 

nieprawdziwe. 
 

§ 15 
 

W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
kodeksu cywilnego. 

§ 16 
 
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 
stron. 
 

 
Dzierżawca:       Wydzier żawiający: 
 
 
 


