Załącznik nr 6 do
Regulamin jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu
dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin

POROZUMIENIE DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIANIA
POJAZDU EGZAMINACYJNEGO WORD W PRZEMYŚLU
zawarte w Przemyślu w dniu …………………….. . r. pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Przemyślu, ul. Topolowej 7, 37-700
Przemyśl, NIP 795-21-46-223, REGON 650-960-432
reprezentowanym przez ……………………………………… – Dyrektora WORD w
Przemyślu
zwanym dalej WORD
a
..……………………………………………... prowadzącym działalność gospodarczą pod
nazwą: …………………………………... z siedzibą ………………………………...,
zarejestrowaną pod numerem………………………………NIP ……………….
REGON
……………...
zwanym dalej OSK,
§1
1. WORD oświadcza, że jest posiadaczem pojazdów egzaminacyjnych na kategorię B, B+E,
C, C+E, T przeznaczonych do przeprowadzania egzaminów państwowych na prawo
jazdy.
2. Na podstawie niniejszej umowy WORD zobowiązuje się udostępniać Ośrodkowi
Szkolenia Kierowców plac manewrowy celem odbycia jazd próbnych pojazdem
egzaminacyjnym WORD w Przemyślu. Jazdy próbne odbywać się będą w uzgodnionych
odrębnie terminach, w okresie obowiązywania porozumienia, wg zasad określonych
Regulaminem jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w Przemyślu dla
kandydatów na kierowców oczekujących na, zwanego dalej „Regulaminem”, którego
znajomość OSK niniejszym potwierdza.

§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia……..roku do dnia …………..roku.
§3
Udostępnienie pojazdów egzaminacyjnych WORD w Przemyślu odbywać się będzie
odpłatnie. Wysokość opłat za udostępnienie placu manewrowego określa zał. nr 1 do
Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany w cenniku opłat za udostępnienie pojazdów egzaminacyjnych, o
których mowa w ust. poprzedzającym, będą przesyłane OSK na adres poczty
1.

elektronicznej wskazany w ust. 6 i obowiązują od początku następnego okresu
rozliczeniowego.
3. OSK zobowiązany jest uiszczać opłaty z dołu na podstawie zbiorczej faktury
wystawianej przez WORD według zasad określonych w Regulaminie.
4. OSK zobowiązane jest przedstawić WORD wszelkie informacje i dane niezbędne do
wystawiania faktur według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do Regulaminu.

§4
WORD służy prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia w przypadku:
a) korzystania przez OSK z pojazdów egzaminacyjnych WORD lub placu
manewrowego w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
b) korzystania przez OSK z pojazdów egzaminacyjnych WORD lub placu
manewrowego w sposób sprzeczny z Regulaminem,
c) zwłoki w zapłacie należności za udostępnienie z pojazdów egzaminacyjnych
WORD powyżej 30 dni.
2. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy za tygodniowym wypowiedzeniem,
ze skutkiem na koniec tygodnia.
1.

§5
OSK zobowiązany jest do:
a) przestrzegania postanowień Regulaminu,
b) przestrzegania obowiązujących przepisów, a w szczególności: Prawa o ruchu
drogowym, przepisów bezpieczeństwa i porządkowych.
2. OSK niniejszym potwierdza znajomość postanowień Regulaminu, akceptuje ich treść i
zobowiązuje się do ich przestrzegania.
3. Treść Regulaminu dostępna jest celem zapoznania w siedzibie WORD.
1.

§6
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o kierujących pojazdami oraz
przepisów wykonawczych do tych ustaw, a także Regulaminu.
r) Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy stronami przy realizowaniu przedmiotu
umowy lub z nią związane, w przypadku braku możliwości ich polubownego załatwienia,
będą rozpatrywane przez Sąd powszechny właściwy dla siedziby WORD.

q)

§8
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze
Stron.

WORD:………………………………

OSK:………………………………..

Załącznik nr 7
do Regulaminu udostępniania placu manewrowego
przez WORD w Przemyślu dla pojazdów OSK

INFORMACJE-OŚWIADCZENIA OSK
(wypełnia OSK)

I. Oświadczenia/ informacje księgowe:
1.

Oświadczam, że prawidłowymi danymi do wystawiania faktur za udostępnianie
placu manewrowego WORD w Przemyślu są, zgodnie z dokumentem rejestrowym
(KRS/CEiDG):
1.

Nazwa:

2.

Adres:

3.

Adres do doręczeń email:

4.

NIP:

2.

Oświadczam, że jestem/nie jestem* podatnikiem VAT czynnym/zwolnionym. **

3.

Zobowiązanie OSK:
1)

W przypadku zmiany danych, o których mowa w ust. l i/lub 2, mających wpływ na
realizację niniejszej umowy, zobowiązuję/-emy się do niezwłocznego pisemnego
poinformowania WORD o tych zmianach.

2)

Ponadto zobowiązuję się do natychmiastowego pisemnego poinformowania WORD
o zawieszeniu działalności gospodarczej lub zamknięciu ośrodka szkolenia
kierowców.

II. Oświadczenie OSK o Regulaminie jazdy próbnej pojazdem egzaminacyjnym WORD w
Przemyślu dla kandydatów na kierowców oczekujących na egzamin:
Oświadczam, że WORD udostępnił mi Regulamin jazdy próbnej pojazdem
egzaminacyjnym WORD w Przemyślu dla kandydatów na kierowców oczekujących na
egzamin w celu przeprowadzania jazd próbnych dla osób zamierzających przystąpić do
egzaminu państwowego na prawo jazdy, w wersji aktualnej na dzień ………………... r.
data

*niepotrzebne skreślić
* *właściwe podkreślić

podpis osoby zawierającej umowę w imieniu OSK

