
Przemyśl, dnia 09.06.2017r. 

 

ZAPROSZENIE 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO W Przemyślu 

zaprasza wykonawców do składania ofert cenowych na: 

Wynajem autobusu i przyczepy przeznaczonych i przystosowanych do przeprowadzania 

egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. D i D+E w WORD w Przemyślu 

Zamawiający : 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. Topolowa 7 

1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wynajem autobusu i przyczepy 

przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów praktycznych na prawo jazdy kat. D i D+E, 

2. Warunki zamawiającego : 

CECHA WYMAGANIA MINIMALNE PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Rodzaj 

    pojazdu 

 

Autobus inny niż miejski 

 

 

Autobus powinien spełniać wymagania 

określone w przepisach Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 

2002r. w sprawie warunków technicznych 

pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia   (t.j. : Dz. U. z 2015r., 

poz.305).   

 

 

 

 

 

2. Przystosowanie 

pojazdu do nauki 

jazdy lub 

przeprowadzania 

egzaminu 

państwowego 

 

 

 

Autobus powinien: 

a) spełniać wymagania określone dla kat. „D”  

prawa jazdy, 

b) być oznakowanym kwadratową tablicą barwy 

niebieskiej z białą literą „L”,  

c) być przystosowanym do nauki jazdy, zgodnie 

z wymaganiami określonymi w przepisach 

wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym,  

d) posiadać odpowiednią adnotację w 

dokumencie stwierdzającym dopuszczenie do 

ruchu o spełnieniu wymagań, o których mowa w 

lit. a–c, dokonywaną przez odpowiedni organ, 

na podstawie pozytywnego wyniku badania 

technicznego przeprowadzonego przez stację 

kontroli pojazdów, o której mowa w art. 83 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o 

ruchu drogowym 

 

 

 

 

Art. 24 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o 

kierujących pojazdami (t.j. :Dz. U. z 

2016r.,poz. 627 z późn. zm.) 

 

3.Podstawowe 

   parametry 

   konstrukcyjne 

Autobus powinien: 

 być przeznaczony konstrukcyjnie do 

przewozu więcej niż 17 osób łącznie z 

kierowcą,  

 mieć długość co najmniej 10 m,  

 mieć szerokość co najmniej 2,40 m, 

 osiągać prędkość co najmniej 80 km/h; 

 

 

§ 43 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia   

(t.j. : Dz. U. z 2015r., poz.305).   

http://www.word.opole.pl/data/newsFiles/zaproszenie__autobus_2014.pdf#page=1
http://www.word.opole.pl/data/newsFiles/zaproszenie__autobus_2014.pdf#page=1
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcojzgizq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcojzgizq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcojzgizq


 

 

 

 

4. Minimalne 

    wyposażenie 

    dodatkowe  

 przyrząd kontrolny - tachograf 

samochodowy;  

 dodatkowy pedał hamulca roboczego, 

który umożliwia przejęcie sterowania 

układem  

hamulcowym, 

 dodatkowe lusterka zewnętrzne: prawe i 

lewe;  

 dodatkowe lusterko wewnętrzne; 

 apteczkę doraźnej pomocy;  

 ogumione koło zapasowe, 

 odpowiednią do długości pojazdu -  

ilość wyjść awaryjnych i gaśnic;  

 

 

 

§ 17 i  § 43 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w 

sprawie warunków technicznych pojazdów 

oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia   

(t.j. : Dz. U. z 2015r., poz.305).  

 

 

5. Dodatkowe 

    oznaczenie  

    pojazdu 

 

 

Autobus oznakowany jako pojazd do  nauki 

jazdy lub przeprowadzania egzaminu 

państwowego 

Ustawa  z  dnia 20 czerwca 1997 r.  

prawo o ruchu drogowym ( t.j.: Dz. U. z 

2012 r. poz. 1137  z późn. zm.);  ustawa z 

dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami (t.j. :Dz. U. z 2016r.,poz. 627 z 

późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w 

sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów  

(t.j.: Dz. U. z 2016r.,poz. 1038 ). 

6. Skrzynia  

    biegów 

Mechaniczna  (manualna) Wymagania Zamawiającego 

 

7. Silnik Wysokoprężny Wymagania Zamawiającego 

 

8. Rodzaj paliwa Olej napędowy  Wymagania Zamawiającego 

 

9. Układ  

    kierowniczy 

Ze wspomaganiem Wymagania Zamawiającego 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?type=html&documentId=mfrxilruguytcojzgizq


 

 

 

 

 

 

 

 

10. Wyposażenie 

     dodatkowe 

    wskazane przez 

    Zamawiającego 

 

 dodatkowy pedał sterowania sprzęgłem 

- dla egzaminatora; 

 Pojazd dwuosiowy; 

 Konstrukcja pojazdu powinna  

umożliwiać wykonanie bez korekty 

wszystkich zadań egzaminacyjnych na 

placu manewrowym przewidzianych do 

realizacji podczas egzaminu 

państwowego na prawo jazdy kat. „D”; 

 Wyciąg ze świadectwa homologacji do 

dyspozycji Zamawiającego; 

 Ubezpieczenie pojazdu w zakresie OC; 

AC i NNW uwzględniające jego 

wynajem; 

 Pojazd powinien być wyposażony w 

atestowany hak holowniczy z zaczepem 

kulowym, przystosowany do ciągnięcia 

przyczepy  o dopuszczalnej masie 

całkowitej przekraczającej 2000 kg wraz 

z informacją o wartości napięcia w 

gnieździe elektrycznym (12V lub 24V). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymagania Zamawiającego 

 

- wymagania dotyczące: 

-zespołu pojazdów w zakresie kategorii D+E powinien składać się z autobusu i przyczepy, 

której:  

- dopuszczalna masa całkowita wynosi co najmniej 1,25 t,  

- szerokość wynosi co najmniej 2,40 m,  

- skrzynia ładunkowa powinna być zamknięta i posiadać szerokość i wysokość co najmniej  

2 m,  

- rzeczywista masa całkowita wynosi co najmniej 800 kg;  

a) Wykonawca zapewnia technicznie sprawne oraz w pełnym zakresie ubezpieczone 

(OC, AC, NNW) pojazdy przystosowane do przeprowadzania egzaminów praktycznych na 

prawo jazdy kat. D i D+E. 

b) Zamawiający przewiduje najem autobusu i przyczepy w okresie 12 miesięcy. 

c) Zamawiający przewiduje przeprowadzenie egzaminów praktycznych w okresie 12miesięcy 

w orientacyjnej ilości : 

kat. D, D+E : - 80 osób w okresie wynajmu 

d) Pozostałe warunki realizacji zamówienia określono w projekcie umowy, który stanowi 

załącznik do zaproszenia. 



e) Przed podpisaniem umowy z wybranym wykonawcą, zamawiający dokona komisyjnego 

sprawdzenia warunków technicznych autobusu i przyczepy, 

- Okres najmu – 12 miesięcy od daty podpisania umowy 

 

3. Informacje dodatkowe : 

a) Oferta cenowa winna zawierać : 

cenę jednostkową netto i brutto za przeprowadzanie egzaminu dla jednej osoby : 

Kat. D : 

............. zł netto / osobę  

............. zł brutto / osobę 

Kat. D + E : 

............. zł netto / osobę 

............. zł brutto / osobę 

4. Pisemną ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na adres Word Przemyśl ul. Topolowa 

7, 37-700 Przemyśl w sekretariat w terminie do dnia 21.06.2017r. do godz. 10.00. 

5. O wynikach postępowania wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni faxem 

lub emailem.  

6. Kryterium oceny ofert – oferowana najniższa cena brutto za wynajem. 

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do : 

- unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyn, 

- przesunięcia terminu składania ofert  

- Dodatkowe informacje można uzyskać w WORD Przemyśl ul. Topolowa 7, 

tel. 16 675 06 58 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

.............................................. 

pełna nazwa i adres Wykonawcy 

.............................................. 

nr telefonu 

.............................................. 

nr faxu 

 

FORMULARZ OFERTOWY 

 

Ja, niżej podpisany ………………………..................................... działając w imieniu1 

.........................................................................i na rzecz2 ........................................................ 

z siedzibą ............................................................................................... zarejestrowany w 

..............................................................................pod numerem ...............................................  

NIP ..................................... REGON ..........................................numer rachunku bankowego 

................................................................... w banku: .................................................................. 

 

w odpowiedzi na  zaproszenie dotyczące wynajmu autobusu i przyczepy na kat D i D+E oferuję: 

Marka i model autobusu; ………………………..………. nr rejestracyjny ………………………………….  

Rok produkcji ……………………………. 

Marka i model przyczepy; ………………………..……. nr rejestracyjny ………………………………….  

Rok produkcji ……………………………. 

 Oferuję wynajem zespołu pojazdu : 

Kat. D : 

                                                           
1
Należy określić w czyim imieniu składana jest oferta (np. we własnym, konsorcjum czy spółki) 

2
Podać pełną nazwę firmy 



............. zł netto / osobę  

............. zł brutto / osobę 

Kat. D + E : 

............. zł netto / osobę 

............. zł brutto / osobę 

 

Oferuję realizację zamówienia w terminie  12 m-c od daty podpisania umowy. 

Uważam się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania 

ofert. 

W razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w 

załączonym do dokumentacji wzorze umowy oraz w miejscu i terminie określonym przez 

Zamawiającego. 

Załącznikami do niniejszego formularza oferty, które stanowią integralną jej część, są: 

 

                    1............................................................................ 

                    2............................................................................ 

                    3............................................................................ 

                    4............................................................................ 

 

Składam ofertę wraz z załącznikami na …...... kolejno ponumerowanych stronach     

 

 

 

.............................. dnia .................                   ........................................................................ 

        (podpis wykonawcy lub upoważnionego 

przedstawiciela) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

UMOWA - wzór 

 

Zawarta w dniu .................... w Przemyślu pomiędzy: 

Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowa 7, 37-700- Przemyśl, 

REGON : 650960432, NIP 795-21-46-223, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 

reprezentowanym przez Marka Mazurka - Dyrektora, 

a firmą: .........................................................................................................................., zwaną w dalszej 

części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: ........................................................................ 

 

 

dotycząca zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości 30 tys. euro zgodnie z art. 4 pkt 

8 ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.), o następującej 

treści: 

 
 
 

§1 
1. Przedmiotem umowy jest wynajem przez Zamawiającego autobusu i przyczepy przeznaczonych i 

przystosowanych do egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania 
pojazdami w zakresie kategorii „D” i ”D+E” prawa jazdy. 

2. Wykonawca wynajmuje Zamawiającemu na warunkach określonych w umowie następujący 
pojazd: ............................................................................................................................................ 

3. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy zgodnie z jego ofertą, sporządzoną 
na podstawie wymagań Zamawiającego określonych w treści zaproszenia do składania ofert z 
dnia …..... 

4. Wykonawca zapewnia, że wynajmowany pojazd wymieniony w ust. 2 jest sprawny technicznie, 
zarejestrowany oraz przystosowany i wyposażony w sposób umożliwiający przeprowadzanie 
państwowych egzaminów praktycznych w zakresie kategorii „D” i ”D+E” prawa jazdy, zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

 



§ 2  
1. Wynajem pojazdu, o którym mowa w § 1, odbywać się będzie w terminach uzgodnionych z 

Zamawiającym, jeden dzień w tygodniu w godzinach 7:00 – 16:00.   
2.    Zamawiający powiadomi Wynajmującego o terminie i godzinie egzaminu nie później niż 3 dni  

przed dniem przeprowadzenia egzaminu 
3. W przypadku braku możliwości podstawienia autobusu do siedziby Zamawiającego przez 

Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego 
powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego. 

4. Podstawianie i zwrot pojazdu przeznaczonego do wynajmu, odbywać się będzie w siedzibie 
Zamawiającego w Przemyśl przy ul. Topolowej 7, na koszt Wykonawcy. 

5. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o ewentualnych zmianach dotyczących terminu 
dostarczenia autobusu do siedziby Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem. 

 

 

§ 3  
1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) pokrywania wszelkich kosztów eksploatacji pojazdu, w tym również kosztów paliwa, 

2) ubezpieczenia pojazdu będącego przedmiotem umowy w zakresie OC, AC, NNW 
uwzględniające jego wynajem, 

3) zapewnienia wymiany autobusu na sprawny pojazd, spełniający wszystkie wymagania 
określone w zaproszeniu do składania z dnia ...............r., lub usunięcie usterki w czasie nie 
dłuższym niż 2 godziny  – w przypadku wystąpienia awarii pojazdu w trakcie przeprowadzania 
egzaminów państwowych. Zamawiający o powstaniu awarii lub usterki zawiadomi 
Wykonawcę nie zwłocznie.  

2. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się do: 
1) eksploatacji pojazdu będącego przedmiotem umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, 

2) dbania o powierzony pojazd, 

3) sporządzania i przekazywania Wykonawcy, w terminie do 7 dni po zakończeniu każdego 
miesiąca, zestawienia obejmującego ilość egzaminów  w danym miesiącu. 

3. Zamawiający, w porozumieniu z Wykonawcą, zastrzega sobie prawo do zamontowania w 
pojeździe urządzenia technicznego do rejestracji przebiegu części praktycznej egzaminu 
państwowego. 

 
 

§ 4 

Strony zawierają umowę na okres 12 miesięcy, tj. od ................. 2017r. do ............................ 2018r. 

 

 

§ 5 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy płatne będzie w okresach 
miesięcznych i obliczone zostanie jako iloczyn stawki za 1 osobę egzaminowaną, określonej w 



formularzu ofertowym w wysokości ....................... zł brutto (słownie: ....................................). 
oraz ilości osób egzaminowanych w danym dniu. 

2. Podstawą zapłaty wynagrodzenia za realizację przedmiotu umowy będzie faktura wystawiona 
przez Wykonawcę na podstawie zestawienia, o którym mowa w § 3 ust. 2 pkt 3 umowy. 

3. Cena jednostkowa za 1 osobę egzaminowana, o której mowa w ust. 1, nie ulegnie zmianie przez 
cały okres obowiązywania umowy oraz obejmuje wszelkie koszty związane z jej realizacją. 

4. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy podany na fakturze, po zakończeniu pełnego miesiąca, w terminie 14 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT. 

5. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

 

§ 6 
1. W przypadku nie dostarczenia pojazdu w terminie określonym § 3 ust. 1 pkt 3 . Wykonawca 

zobowiązuję się do zapłaty kosztów egzaminów w danym dniu w wysokości opłaty 
egzaminacyjnej na kat D lub D+E od każdej zaplanowanej osoby na egzamin zgodnie z listą 
egzaminacyjną. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w każdym czasie w przypadku 
rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 

4. Stronom przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy w każdym momencie jej trwania z 
zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia licząc od dnia otrzymania przez drugą Stronę 
stosownego pisemnego oświadczenia. 

 
 

§ 7 
Zamawiający ponosi odpowiedzialność za straty wynikające z nienależytego i nieprawidłowego 
użytkowania autobusu do wysokości rzeczywiście poniesionych kosztów napraw z tego tytułu. 

 

 

§ 8 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 
rygorem nieważności. 

2. Wszelkie zawiadomienia i korespondencja pomiędzy Stronami będzie kierowana pod wskazane 
adresy: 

 

 

 

1) Zamawiający: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Przemyślu adres e-
mail: ............................, faks nr................................ 

2) Wykonawca: ............................................................................................... 
3. Nadzór merytoryczny nad wykonaniem umowy sprawować będzie: 



1) ze strony Zamawiającego: .........................................................., tel. ............................. 

2) ze strony Wykonawcy: .........................................................., tel. ............................. 

 

 

§ 9 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. 
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle wykonania umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego. 
3. Integralną część umowy stanowi oferta Wykonawcy z dnia .......................... 
4. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze 

Stron. 
 

 

 

Zamawiający                                               Wykonawcą 

 

 

 

 

 


