
Rozeznanie cenowe - wynajem długookresowy 
pojazdu osobowego na potrzeby Agencji Badań 

Medycznych. 
 

Agencja Badań Medycznych przygotowuje się do przeprowadzenia postępowania na wynajem 

długookresowy pojazdu osobowego na potrzeby Agencji Badań Medycznych. 

W związku z powyższym, zwracamy się do Państwa, z uprzejmą prośbą o przesyłanie kalkulacji 
cenowych w odniesieniu do wymagań zawartych w przedstawionym poniżej Opisie Przedmiotu 
Zamówienia oraz Formularzu wartości szacunkowej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfikacji 
technicznej.  

Niezbędne informacje należy przesłać na załączonym formularzu wartości szacunkowej do dnia 
22.01.2021 r. na adres email: aneta.weglowska@abm.gov.pl 

Przedmiotowe zapytanie ma charakter szacowania wartości, nie zostanie zakończone wyborem 
oferty oraz nie stanowi zaproszenia do składania ofert w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. 
Tym samym nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy, czy też udzielenia zamówienia 
i nie stanowi części procedury udzielania zamówienia publicznego realizowanego na podstawie 
ustawy Prawo zamówień publicznych,  może jednak skutkować zaproszeniem do składania ofert. 

W sytuacji, gdy Agencja Badań Medycznych przystąpi do realizacji procedury udzielenia 
zamówienia publicznego, skutkować będzie to zaproszeniem Państwa do złożenia oferty na 
realizację usługi. 

 

 

Opis Przedmiotu Zamówienia  

na wynajem długookresowy pojazdu osobowego na potrzeby 

Agencji Badań Medycznych 

 

I. INFORMACJE OGÓLNE: 

1. Dostarczony pojazd osobowy musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia najmu, zgodnie z parametrami 

określonymi w załączniku nr 1 do OPZ.  Pojazd osobowy zostanie dostarczony przez 

Wykonawcę do siedziby Zamawiającego w Warszawie, ul. Stanisława Moniuszki 1a,  

z zastrzeżeniem innych postanowień OPZ. Pojazd osobowy ma być kompletny, w pełni 

sprawny, i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego. Ponadto nie może być 

obciążony żadnymi prawami osób trzecich.  

2. Przedmiot Zamówienia dla Zamawiającego będzie dostępny nie wcześniej niż 28 czerwca 

2021 r. i nie później niż 30 czerwca 2021 r.  

3. Pojazd osobowy może być używany przez Zamawiającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz poza jej granicami. Zamawiający przyjmuje, że limit kilometrów w odniesieniu 

do 1 miesiąca wynosić będzie 4 000 km. 
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4. Usługi serwisowe świadczone są przez Wykonawcę wyłącznie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w mieście siedziby Zamawiającego.  

5. Przedmiotem zamówienia są także czynności związane z ubezpieczeniem pojazdu oraz 

kasacją pojazdu (wskazane szczegółowo w pkt IV). 

6. Strony ustalają, iż pojazd osobowy będzie przekazany Zamawiającemu w jego siedzibie lub 

po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego, w innym miejscu, z zastrzeżeniem,  

iż Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania pojazdu 

osobowego na co najmniej 5 dni przed tą datą, a planowane przekazanie pojazdu 

osobowego nastąpi nie później niż w terminie określonym w Umowie. 

7. Przekazanie pojazdu osobowego Zamawiającemu i jego zwrot Wykonawcy będzie 

każdorazowo potwierdzane protokołami zdawczo – odbiorczymi.  Dostawa pojazdu i jego 

wydanie Zamawiającemu nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny stan 

pojazdu osobowego i upewni się, że pojazd osobowy jego wyposażenie są zgodne  

z dokonanym wyborem oraz że brak jest widocznych usterek pojazdu osobowego. 

9. Wraz z przekazaniem pojazdu osobowego, Wykonawca przekaże Zamawiającemu dowód 

rejestracyjny, dwa komplety kluczyków, polisę potwierdzającą zawarcie umowy 

ubezpieczenia, instrukcję obsługi w języku polskim, kopię wyciągu ze świadectwa 

homologacji oraz potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty 

pojazdu osobowego. 

10. Pojazd osobowy w chwili wydania Zamawiającemu będzie zatankowany właściwym 

paliwem w ilości min. 10 litrów. 

11. W przypadku, gdy pojazd osobowy ma jakiekolwiek wady lub nie spełnia wymogów 

określonych w wymaganiach technicznych lub nie przekazano któregokolwiek  

z dokumentów, o których mowa w pkt. 9 Zamawiający odmówi odbioru pojazdu osobowego. 

12. W przypadku, o którym mowa w pkt. 11 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania 

pojazdu osobowego wolnego od wad i spełniającego wymogi określone w wymaganiach 

technicznych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego nie dłuższym niż 7 dni 

roboczych, liczonych od dnia odmowy odbioru pojazdu osobowego.  

13. Zamawiający zobowiązuje się korzystać z pojazdu osobowego zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi użytkowania pojazdu osobowego i dróg, 

warunkami i normami technicznymi oraz eksploatacyjnymi, określonymi przez producenta 

pojazdu osobowego oraz jego przeznaczeniem i wyposażeniem. 

14. Zamawiający jest zobowiązany do uzyskania zgody Wykonawcy na dokonanie 

jakichkolwiek zmian w pojeździe, w tym zainstalowanie dodatkowego wyposażenia 

ingerującego w strukturę bądź budowę pojazdu. 

15. Dokonanie przez Zamawiającego jakichkolwiek zmian w pojeździe bez zgody Wykonawcy, 

skutkować będzie obciążeniem Zamawiającego po zakończeniu Umowy kosztami  

ich przywrócenia do stanu pierwotnego.  

16. Zamawiający ponosi wszelkie koszty i opłaty używania pojazdu osobowego związane  

w szczególności z:  

16.1. utrzymaniem pojazdu w czystości, w tym mycie, polerowanie, czyszczenie wnętrza 
pojazdu, pranie tapicerki; 

16.2. wymianą, naprawą i montażem uszkodzonych piór wycieraczek szyb 
dokonywanych częściej niż raz w roku; 

16.3. wymianą i uzupełnianiem płynu do spryskiwacza oraz paliwa; 



16.4. montażem, naprawą lub wymianą urządzeń nie stanowiących pierwotnego 
(fabrycznego) wyposażenia pojazdu, a także usuwanie awarii powstałych na skutek 
montażu tych urządzeń; 

16.5. naprawami usterek i uszkodzeń oraz wymianą uszkodzonych części, jeżeli 
konieczność ich dokonania wystąpiła na skutek prowadzenia pojazdu przez osobę 
nieposiadającą wymaganych uprawnień, będącej pod wpływem alkoholu lub 
środków odurzających lub użycia niewłaściwego paliwa, dokonania bez zgody 
Wykonawcy zmian, poprawek lub ulepszeń w pojeździe; 

16.6. opłaty wynikające m.in. z mandatów karnych, opłat administracyjnych, kosztów 
parkowania i garażowania pojazdu, rejestracji odbiorników RTV stanowiących 
wyposażenie pojazdu i opłat abonamentu za te odbiorniki oraz opłaty 
środowiskowe. 

17. Wykonawca ponosi koszty wymiany oleju, płynu hamulcowego i innych płynów 

technicznych (koszt robocizny i materiałów eksploatacyjnych). 

18. Wykonawca, zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Zamawiającego następujących 

usług i ponoszenia z tego tytułu kosztów:  

18.1. utrzymywania pojazdu w pełnej sprawności technicznej; 

18.2. utrzymywania powłoki lakierniczej w należytym stanie technicznym (usuwanie 
drobnych uszkodzeń); 

18.3. zapewnienia serwisu oraz dokonywania wszelkich czynności obsługi serwisowej  
i napraw pojazdu, w tym również wymiany wyeksploatowanych akumulatorów; 

18.4. przekazywania Zamawiającemu – niezwłocznie nie później niż w ciągu siedmiu dni 
od dnia zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego - informacji dotyczących 
eksploatacji pojazdu w zakresie wykonanych przeglądów, napraw bieżących i 
powypadkowych; 

18.5. uaktualniania oprogramowania i map w nawigacji samochodowej, każdorazowo  
po ich aktualizacji przez producenta; 

18.6. pokrycia kosztów związanych z udzielaniem odpowiedzi przez Wykonawcę na 
zapytania Policji, Straży Miejskiej; 

18.7. ponoszenia innych opłat wynikających z eksploatacji pojazdu, np. dorobienie 
utraconych kluczyków/sterowników, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 
tablic rejestracyjnych, znaków legalizacyjnych na szyby i tablice rejestracyjne oraz 
legalizacji/wymiany gaśnic samochodowych; 

18.8. ponoszenia kosztów przeglądów i napraw (koszt robocizny oraz materiałów  
i części) z wyłączeniem pkt 16 podpunkt 16.2 i 16.4; 

18.9. ponoszenia kosztów czynności związanych z ubezpieczeniem lub likwidacją szkód 
u ubezpieczyciela;  

18.10. zapewniania Zamawiającemu pojazdu osobowego zastępczego w takiej samej 
klasie lub wyższej, w ramach Usługi Assistance, o której mowa w pkt II poniżej; 

18.11. zapewniania pomocy we wszelkich sprawach związanych z obsługą pojazdu 
osobowego; 

18.12. usług konserwacyjnych i przeglądów dokonywanych z częstotliwością i w zakresie 
zalecanym przez producenta pojazdu osobowego lub obowiązujące przepisy 
prawa, przy czym o planowanym przeglądzie Wykonawca informuje 
Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem tj. co najmniej 7 dni; 



18.13. napraw usterek i uszkodzeń powstałych w trakcie eksploatacji zgodnej 
z przeznaczeniem pojazdu osobowego i będących wynikiem uszkodzeń 
mechanicznych. 

19. Czynności, o których mowa w pkt. 18 podpunkt 18.2, 18.6.-18.9, wykonywane będą 

wyłącznie w warsztatach i punktach obsługi serwisowej wskazanych przez Wykonawcę na 

jego koszt. 

20. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o wszelkich usterkach i uszkodzeniach 

powstałych w pojeździe. 

21. Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o utracie dowodu rejestracyjnego, 

kluczyków, pilotów, tablic rejestracyjnych lub innych części składowych pojazdu 

osobowego. 

22. W przypadku, gdy utrata rzeczy, o których mowa w pkt. 21, nastąpiła z winy 

Zamawiającego, Wykonawca dokona ich wymiany na koszt Zamawiającego. 

23. Zamawiający zobowiązuje się do przekazywania Wykonawcy raportów zawierających 

aktualny stan licznika pojazdu nie rzadziej niż co sześć miesięcy. 

24. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o uszkodzeniu lub awarii licznika kilometrów 

niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 24 godzin od wystąpienia uszkodzenia lub 

awarii.  

25. Niedopełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt. 24, skutkować będzie określeniem przez 

Wykonawcę przebiegu danego pojazdu osobowego, przy uwzględnieniu średniego 

przebiegu w wymiarze 110 kilometrów dziennie, licząc od ostatniego – potwierdzonego 

pisemnie – wskazania licznika wynikającego z raportu, o którym mowa w pkt. 23, lub od 

początku używania pojazdu osobowego, jeśli Zamawiający nie przedstawi wskazania 

licznika. 

26. W przypadku kasacji lub utraty pojazdu osobowego, na potrzeby dokonania rozliczenia 

końcowego, Strony przyjmą ostatni znany odczyt licznika kilometrów. 

27. Zamawiający jest zobowiązany do terminowego stawiania się do wszelkich przeglądów 

i konserwacji pojazdu osobowego określonych przez producenta pojazdu osobowego,  

w tym czynności wymaganych przepisami prawa, a także do niezwłocznego 

poinformowania Wykonawcy o konieczności dokonania napraw i remontów niezbędnych do 

utrzymania pojazdu osobowego w dobrym stanie technicznym.  

II. USŁUGA ASSISTANCE 

1. W przypadku, gdy korzystanie z pojazdu osobowego nie będzie możliwe,  
a w szczególności naprawy, przeglądu technicznego przedłużającego się ponad 10 
godzin lub likwidacji szkody, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi 
assistance, w tym do zapewnienia bez dodatkowych opłat pojazdu osobowego 
zastępczego, w tej samej klasie lub wyższej, o porównywalnych parametrach 
technicznych i wyposażeniu, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niż rok od 
daty produkcji pojazdu osobowego właściwego. 

2. Pojazd osobowy zastępczy zostanie udostępniony Zamawiającemu w miejscu przez 
niego wskazanym, niezwłocznie jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu 
zgłoszenia takiego zapotrzebowania i będzie przysługiwał do momentu przekazania 
Zamawiającemu pojazdu osobowego właściwego. Wykonawca może zaoferować 
skrócenie terminu na udostępnienie pojazdu osobowego zastępczego.  

3. W przypadku nieudostępnienia pojazdu osobowego zastępczego zgodnie z zasadami 
opisanymi  w pkt. 1 i 2, Zamawiający może na czas oczekiwania na zapewnienie pojazdu 
osobowego zastępczego przez Wykonawcę, dokonać najmu pojazdu osobowego 
zastępczego od osoby trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami poniesionymi z tego 
tytułu. 



III. SERWIS OGUMIENIA 

1. Wykonawca pokrywa koszty nabycia i sezonowej wymiany opon do pojazdu osobowego, 
odpowiednich do pory roku oraz ich przechowywania. 

2. W ramach serwisu ogumienia Wykonawca dokonuje doboru właściwych opon oraz 
zapewnia wyważanie kół po każdorazowej wymianie opon. 

3. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu – dwa razy w roku – sezonową wymianę opon 
w związku ze zmianą pór roku, która będzie wykonywana w punktach wymiany 
wskazanych przez Wykonawcę, właściwych dla obszaru użytkowania pojazdu 
osobowego. 

4. Wykonawca w ramach serwisu ogumienia, pokrywa koszty wymiany opon, wynikające  
z ich stanu technicznego, w szczególności w przypadku ich zużycia lub uszkodzenia 
mechanicznego. 

IV. SZKODY I UBEZPIECZENIA 

1. Na Wykonawcy ciąży obowiązek pełnego ubezpieczenia pojazdu osobowego w zakresie 
OC, AC, NNW ASS i ZK.  

2. Wykonawca zawrze umowy ubezpieczenia pojazdu osobowego co najmniej  
w następującym zakresie:  

1) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC) z tytułu spowodowania wypadku  

w czasie jazdy lub na postoju, z limitem kosztów odszkodowania zgodnym  

z obowiązującym prawem, za szkody wyrządzone osobom trzecim, kierowcy pojazdu; 

2) ubezpieczenia Auto-Casco (AC) pojazdu - w najszerszym wariancie (bez udziału 

własnego, franszyzy redukcyjnej, franszyzy integralnej oraz ze zniesioną amortyzacją 

części) od szkód powstałych w wyniku: zderzania pojazdów, zderzenia pojazdu  

z martwym obiektem z zewnątrz pojazdu, osobami, zwierzętami, kradzieży pojazdu lub 

kradzieży jego wyposażenia dodatkowego zamontowanego w pojeździe, uszkodzenia 

pojazdu przez osoby trzecie (szkody parkingowe, łącznie z działaniem osób trzecich 

związanych ze strajkami i zamieszkami społecznymi), pożaru, zatopienia, wybuchu, 

działania sił przyrody niezależnie od miejsca ich powstania, nagłego działania czynnika 

termicznego lub chemicznego pochodzącego z zewnątrz pojazdu, w kwocie 

odpowiadającej wartość rynkowej pojazdu. Ponadto ubezpieczenie nie będzie 

zawierało ograniczeń w wypłatach odszkodowań przy likwidacji szkód związanych  

z przekroczeniem przepisów o ruchu drogowym, w szczególności za: przekroczenie 

prędkości o 20 km/h lub więcej, nieustąpienia pierwszeństwa pojazdu, 

niezatrzymaniem się przed znakiem stop lub czerwonym światłem, przekroczenie 

podwójnej linii ciągłej; 

3) ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) kierowcy i pasażerów 

pojazdu - z minimalną kwotą ubezpieczenia w wysokości 20 000 zł na jeden pojazd, 

obejmującą swym zakresem co najmniej ryzyka następstw nieszczęśliwych wypadków 

związane z ruchem ubezpieczonego pojazdu lub postoju, w wyniku którego doszło do 

uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci ubezpieczonego; 

4) pomocy Assistance przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, w przypadku zdarzeń 

drogowych oraz awarii, w ramach których pomoc dotrze do użytkownika pojazdu  

w miejscu użytkowania w ciągu maksymalnie jednej godziny na terenie m.st. Warszawy 

i maksymalnie dwóch godzin na pozostałym obszarze kraju. W przypadku 

przekroczenia czasu udzielenia pomocy przez podmioty działające na podstawie umów 

z Wykonawcą, Zamawiający będzie mógł podjąć samodzielne działania w celu 

odholowania i naprawy pojazdu, a Wykonawca będzie zobowiązany do pokrycia 



kosztów poniesionych z tego tytułu. Pomoc Assistance obejmuje skierowanie pojazdu 

do najbliższego punktu serwisowego, stacji diagnostycznej, udzielenie pomocy na 

miejscu/holowanie do serwisu, konsultacje techniczne z warsztatem, ocenę kalkulacji 

naprawy i zakresu, autoryzacji naprawy, pokrycia kosztów naprawy. 

5) ubezpieczenie assistance (ASS);6) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdu mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych 

pojazdu na terytoriach państwa należących do Systemu Zielonej Karty, które nie 

przystąpiły do Porozumienia Wielostronnego (ZK). 

3. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw 
nieobjętych polisą ubezpieczeniową i nie przewiduje dodatkowych kosztów związanych  
z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba, że: 

1) zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub 

innego środka odurzającego; 

2) kierowca użytkował pojazd bez ważnego dokumentu uprawniającego do jego 

prowadzenia; 

3)  kradzież pojazdu lub jego części powstała na skutek niezabezpieczenia kluczy 

(fabrycznego urządzenia służącego do otwarcia pojazdu) lub dokumentów pojazdu 

przed dostępem osób niepowołanych, chyba że zostały one utracone na skutek 

rozboju, kradzieży lub kradzieży z włamaniem; 

4) w chwili dokonania kradzieży pojazd nie był zabezpieczony w sposób przewidziany  

w jego konstrukcji lub był zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji, 

ale nie były uruchomione wszystkie znajdujące się w pojeździe urządzenia 

zabezpieczające przed kradzieżą, chyba że pojazd został utracony na skutek rozboju. 

4. Zamawiający jest zobowiązany do zapoznania się i przestrzegania ogólnych warunków 
ubezpieczenia pojazdu osobowego, które zostaną mu przekazane w chwili odbioru pojazdu 
osobowego. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do terminowego zawarcia umowy ubezpieczenia, opłacenia 
składki ubezpieczenia oraz przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
opłacenie składek ubezpieczenia i dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego 
przez Zamawiającego pakietu ubezpieczeń oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, co 
najmniej na 7 dni przed upływem terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów 
ubezpieczenia lub terminem płatności składek.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca nie dopełni obowiązku, o którym mowa w pkt. 4, 
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę pojazdu osobowego 
oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe po wygaśnięciu uprzednio zawartych umów 
ubezpieczenia lub po upływie terminu płatności składek ubezpieczenia. 

7. Za uszkodzenia lub utratę pojazdu osobowego oraz szkody wobec osób trzecich, powstałe  
w czasie trwania Umowy, z zastrzeżeniem pkt 3, które z winy Zamawiającego nie zostaną 
pokryte przez zakład ubezpieczeń, Zamawiający ponosi odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym. 

8. Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego, lub mailowego, lub poprzez 
dedykowaną stronę internetową, zawiadomienia Wykonawcy o każdej szkodzie dotyczącej 
pojazdu osobowego oraz wskazania miejsca, w którym on się znajduje, nie później niż 
w terminach określonych w „Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia”. 

9. Zamawiający zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o szkodzie Policji, 
w sytuacji gdy szkoda wymaga interwencji Policji, i uzyskania dokumentacji okoliczności 
wystąpienia szkody.  



10. W każdym przypadku Zamawiający jest zobowiązany do natychmiastowego (w ciągu 24 
godzin od momentu powzięcia wiadomości o zdarzeniu) poinformowania Wykonawcę  
o szkodzie i o miejscu, w którym znajduje się uszkodzony pojazd osobowy. Wykonawca 
zajmuje się wypełnieniem wszelkich stosownych dokumentów ubezpieczeniowych oraz 
zgłoszeniem szkody, likwidacją szkody, organizacją oględzin pojazdu osobowego przez 
Ubezpieczyciela oraz wszystkimi innymi czynnościami związanymi z likwidacją szkody. 

11. W przypadku przeznaczenia pojazdu do kasacji lub jego utraty, Wykonawca zastąpi 
utracony pojazd innym pojazdem osobowym, o parametrach techniczno-użytkowych nie 
gorszych niż utracony pojazd, w terminie dwunastu tygodni od dnia podjęcia decyzji  
o kasacji przez ubezpieczyciela lub wydania dokumentu o jego utracie przez właściwy 
organ. Do czasu dostarczenia docelowego pojazdu osobowego Wykonawca dostarczy 
pojazd osobowy przedkontraktowy o parametrach technicznych nie gorszych od pojazdu 
osobowego utraconego bez ponoszenia dodatkowych opłat przez Jednostkę poza opłatą 
najmu, którego data produkcji nie będzie wcześniejsza niż rok od daty produkcji pojazdu 
zastępowanego. Udostępnienie pojazdu przedkontraktowego, o którym mowa w niniejszym 
punkcie nastąpi w terminie przewidzianym dla zapewnienia pojazdu zastępczego. 

V. ZWROT POJAZDU OSOBOWEGO  

1. W terminie 7 dni od wygaśnięcia albo rozwiązania Umowy Zamawiający zobowiązany jest  
do zwrotu pojazdu osobowego, w mieście siedziby Zamawiającego lub innym uzgodnionym 
przez Strony miejscu i podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego który będzie zawierać w 
szczególności: opis pojazdu osobowego (numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN, 
inne numery producenckie, końcowy stan licznika, dane Zamawiającego i Wykonawcy) oraz 
datę zwrotu pojazdu osobowego. 

2. Jednocześnie ze zwrotem pojazdu osobowego Zamawiający zwróci wszystkie kluczyki, 
dokumenty, dokumentację techniczną i akcesoria otrzymane przy wydaniu pojazdu 
osobowego.  

3. W momencie zwrotu pojazd osobowy powinien być umyty i czysty wewnątrz.  

4. W przypadku kasacji lub utraty pojazdu osobowego, Zamawiający powinien dokonać zwrotu 
tych elementów wyposażenia pojazdu osobowego i akcesoriów, których zwrot jest możliwy. 

5. Zamawiający ma prawo uczestniczyć we wszystkich czynnościach związanych ze zwrotem 
pojazdu osobowego. 

6. W przypadku naruszenia obowiązków wynikających z pkt. 2 i 3, Wykonawca ma prawo  
do obciążenia Zamawiającego kosztami związanymi z uzyskaniem niezwróconych 
przedmiotów, akcesoriów i dokumentów oraz kosztami mycia i czyszczenia wnętrza 
pojazdu osobowego. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie pojazdu 
osobowego wynikające z jego prawidłowego używania. 

7. Strony zastrzegają, iż uszkodzenia, które zostały wykryte i zgłoszone przez Zamawiającego 
w trakcie trwania Umowy, przed dniem zwrotu pojazdu osobowego, a które są wynikiem 
wcześniej przeprowadzonych przez Wykonawcę napraw lub innych czynności 
serwisowych, nie będą stanowiły podstawy do obciążenia Zamawiającego kosztami 
potrzebnymi do przywrócenia pojazdu osobowego do należytego stanu.  


