
                                         UMOWA NAJMU   Nr 2                  

 zawarta w dniu …………….. pomiędzy 
Gminą Wilków zwaną dalej Wynajmującym reprezentowaną przez: 
Wójta Gminy Wilków Pana Zygmunta Szulakowskiego 
a 
……………………………………………………………….                                             
zwanym dalej najemcą reprezentowanym przez: 
……………………………………………………… 
 
 

§  1 
Przedmiotem umowy jest najem autobusu marki Jelcz Typ L090 M/5. 

§  2 
1. Wynajmujący wynajmie, a Najemca bierze w najem autobus marki Jelcz Typ 

L090 M/5, zgodnie z protokołem przekazania stanowiącym integralną cześć 
niniejszej umowy (Załącznik Nr 1). 

2. Określony w § 1 przedmiot umowy najmu jest własnością Wynajmującego. 

§  3 
1. Najem pojazdu trwać będzie w okresie obowiązywania umowy na przewóz dzieci 
do szkół na terenie Gminy Wilków. 
2. Wydanie przedmiotu najmu przez Wynajmującego nastąpi w ciągu ………dni od 
dnia podpisania umowy na przewóz dzieci do szkół na terenie Gminy Wilków. 

§  4 
1. Wydanie pojazdu nastąpi na postawie protokołu przekazania podpisanego przez 

obie strony, który stanowi integralną cześć umowy. 
2. Wraz z wydaniem pojazdu Wynajmujący wyda Najemcy ważny dowód 

rejestracyjny oraz niezbędne dokumenty związane z użytkowaniem pojazdu. 

§  5 
1. Po upływie okresu najmu Najemca zobowiązany jest do zwrotu pojazdu 

w siedzibie Wynajmującego. 
2. Przyjęcie pojazdu przez Wynajmującego następuje na podstawie protokołu 

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

3.W przypadku rozwiązania umowy lub zakończenia okresu jej obowiązywania         
Najemca zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Wynajmującego pojazdu wraz 

        z wyposażeniem oraz dokumentami w siedzibie Wynajmującego. Sporządzony 
       zostanie również w formie pisemnej protokół przekazania pojazdu. 
 



§ 6 

1. Za wynajem Najemca zapłaci Wynajmującemu miesięcznie kwotę 1220,00 zł 
brutto ( słownie :jeden tysiąc dwieście dwadzieścia złotych i 00/100)                                
z zastrzeżeniem ust. 2. 

 2. Najemca rozliczy kwotę określoną w ust. 1 przy wyliczeniu należności za przewóz   
dzieci do szkół  na terenie Gminy Wilków w oparciu o przedmiotową umowę 
dotyczącą dowozu.                                               

 

§ 7 
             Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego należności z tytułu. 

odszkodowania za: 
1. Grzywny i kary nałożone na Wynajmującego wskutek wykroczeń popełnionych 

przez Najemcę w okresie użytkowania pojazdu. 
2. Skutki szkód wynikłych w okresie użytkowania pojazdu przez Najemcę. 

§ 8 

Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów poniesionych w związku z: 
a) naprawami uszkodzeń pojazdu wynikłymi w czasie eksploatacji przez 

Najemcę, 
b) transportem pojazdu do siedziby Wynajmującego jeżeli nie został on zwrócony 

do miejsca wskazanego w umowie. 

§ 9 
1. Pobranie i zwrot pojazdu może być dokonany przez osobę posiadającą pisemne 

upoważnienie wystawione przez Najemcę. 
2. Najemca zobowiązany jest do dokonywania codziennego przeglądu pojazdu oraz 

wykonywania czynności zobowiązanych z serwisem i konserwacją pojazdu 
zgodnie z instrukcją obsługi. Koszty obsługi codziennej obciążają Najemcę. 

3. Najemca zobowiązany jest do zgłaszania na swój koszt przeglądów do    
odpowiednich stacji serwisowych w okresie trwania gwarancji. Koszty obsługi 
gwarancyjnej ponosi Najemca. 

§ 10 
W okresie użytkowania pojazdu Najemca zobowiązany jest w szczególności do: 
1. Zapewnienia prowadzenia pojazdu przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 
  2. Używanie pojazdu wyłącznie dla zapewniania realizacji przewozu dzieci do szkół 

           znajdujących się na terenie Gminy Wilków. 
            3. Zachowania oznaczeń, znaków informacyjnych i tabliczek znamionowych pojazdu 

           z wyjątkiem ich naturalnego zużycia. 
           4. Zachowania wystroju, napisów i reklam znajdujących się  w pojeździe w dniu 

         przekazania przez Wynajmującego. 
          5. Uzyskanie pisemnej zgody Wynajmującego na umieszczenie napisów 

        reklamowych lub zmiany wyglądu zewnętrznego pojazdu (przemalowania). 
          6. Terminowego ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC i AC. 

 
 
 
 
 
 



§ 11 
1. Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego, nie później niż w ciągu 48 godzin 

od daty ujawnienia, powiadomienia Wynajmującego o każdym przypadku 
uszkodzenia pojazdu lub powstania wad uniemożliwiających jego prawidłową 
eksploatację. 

2. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy pojazdu, chyba, że 
szkoda powstała z przyczyn leżących po stronie Wynajmującego. 

§ 12 
W okresie wynajmu Najemcę obciążają wszelkie koszty związane z eksploatacją 
pojazdu oraz wynikłymi z tego tytułu naprawami. 

§ 13 
Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody Najemcy 
związane z przestojem bądź wyłączeniem z ruchu pojazdu na skutek konieczności 
jego  naprawy,   konserwacji,   usług  serwisowych  oraz  innych  przyczyn 
eksploatacyjnych. 

§ 14 
1. Najemca ponosi w okresie najmu pełną odpowiedzialność materialną wynikającą 

z tytułu eksploatacji pojazdu. 
2. Najemca zwalnia Wynajmującego od odpowiedzialności z tytułu roszczeń osób 

trzecich powstałych w związku z eksploatacją pojazdu. 
3. Najemca ma prawo do wszelkich dodatkowych ubezpieczeń eksploatowanego 

pojazdu na koszt własny. 
4. Najemca zobowiązuje się do pokrycia w pełni wszelkich strat Wynajmującego 

wynikających z tytułu ewentualnego skonfiskowania, zaginięcia lub uszkodzenia 
pojazdu, o ile nie zostaną one pokryte przez ubezpieczenie, wtedy kiedy wina 
leży po stronie Najemcy. 

 

§15 
Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu bez wypowiedzenia w razie 
naruszenia przez Najemcę warunków umowy, a w szczególności jeżeli Najemca: 
1. Dopuści do użytkowania pojazd niezgodnie z przeznaczeniem, bądź 

z naruszeniem warunków technicznych eksploatacji pojazdu. 
2. Uchybi  obowiązkowi  poddania  pojazdu  kontroli  przez  przedstawicieli 

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

3. Dopuści do użytkowania pojazdu przez osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Wynajmującego. 

 
 



§ 16 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się aktualne przepisy 
ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

§ 17 

Zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności winne być dokonane w formie 
pisemnej. 

§ 18 

Umowę sporządzono w 2 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron.  

 
 
 
 
         Najemca:                                                                    Wynajmujący:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


