Załącznik nr 3 do Regulaminu jazdy próbnej dla kandydatów
na kierowców i kierowców oczekujących na egzamin praktyczny
w WORD Krosno

wzór
UMOWA RAMOWA
UDOSTEPNIANIA PLACU MANEWROWEGO WORD W KROŚNIE
zawarta w Krośnie w dniu ……………... pomiędzy:
Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno, NIP 684-20-88-300.
REGON 370412115, reprezentowanym przez:
Ryszard Siepietowski -Dyrektor Ośrodka oraz
Aleksandra Rydarowska – Guzik – Główny Księgowy zwanym dalej WORD:
a
.................. zam. ..........,.......... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą: ........................
z siedzibą …………………. , zarejestrowanym w ……………… pod nr ………… w dn. ………..
NIP ................. , REGON ................... , reprezentowanym przez: ………………………………..,
zwanym dalej OSK o następującej treści:
§1
1. WORD oświadcza, że jest właścicielem nieruchomości gruntowej oraz towarzyszącej jej
infrastruktury technicznej, położonej w Krośnie, ul. Tysiąclecia 7, 38-400 Krosno w skład
której wchodzi plac manewrowy obejmujący zadania egzaminacyjne dla wszystkich kategorii
prawa jazdy.
2. Na podstawie niniejszej umowy WORD zobowiązuje się udostępniać OSK plac manewrowy
a w przypadku wyboru Wariantu II również pojazdy celem odbycia jazd próbnych pod nadzorem
instruktora OSK. Jazdy próbne odbywać się będą, w uzgodnionych terminach, w okresie
obowiązywania umowy. wg zasad określonych Regulaminem jazdy próbnej dla kandydatów na
kierowców i kierowców oczekujących na egzamin praktyczny w WORD Krosno zwanym dalej
„Regulaminem”, którego znajomość OSK niniejszym potwierdza.
3. Konkretne terminy udostępnienia placu manewrowego OSK, strony uzgodnią odrębnie.
§2
Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia ……………….. do dnia .............................
§3
1. Udostępnienie placu manewrowego bądź pojazdów odbywać się będzie odpłatnie wg stawek
określonych w Regulaminie.
2. Opłata może ulec zmianie bez potrzeby spisywania aneksu do umowy. O zmianie opłaty WORD
powiadamia OSK na piśmie.
3. OSK zobowiązany jest uiszczać opłaty z dołu na podstawie zbiorczej faktury VAT wystawianej
przez WORD w ostatnim dniu miesiąca rozliczeniowego, na podstawie kart zgłoszeń oraz dziennych
harmonogramów udostępniania placu manewrowego z danego miesiąca.
§4
1. OSK ponosi odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na placu manewrowym, w tym za przebieg
jazd próbnych, działania i zaniechania instruktorów przeprowadzających szkolenie i pojazdy OSK
oraz za wszelkie szkody wynikające z korzystania z placu manewrowego (zał. Nr 1 i Nr 2 do
Regulaminu)
2. OSK szkody wyrządzone w mieniu WORD zobowiązany jest naprawić niezwłocznie.

3. OSK przyjmuje do wiadomości, ze na placu manewrowym jednocześnie może odbywać się nie
więcej niż l jazda próbna danej kategorii prawa jazdy. W przypadku Wariantu III w zakresie kategorii
B, dopuszcza się możliwość więcej niż 1 jazdę próbną pod warunkiem obecności instruktora w
każdym pojeździe.
4. OSK zobowiązuje się korzystać z placu manewrowego w sposób niezakłócający korzystania przez
inne OSK, a także w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa zainteresowanych i pojazdów
OSK.
§5
l. WORD ma prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania okresu
wypowiedzenia w przypadku korzystania przez OSK z placu manewrowego w sposób niezgodny
z przeznaczeniem albo w sposób sprzeczny z Regulaminem.
2. Każdej ze stron służy prawo rozwiązania umowy za tygodniowym wypowiedzeniem ,ze skutkiem
na koniec tygodnia.
§6
OSK zobowiązany jest do:
1. przestrzegania postanowień Regulaminu,
2. przestrzegania obowiązujących przepisów, tak ustaw jak i regulaminów wewnętrznych WORD.
§7
Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem
§ 3 ust.2 umowy.
§8
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo o ruchu drogowym i Ustawy o kierujących pojazdami oraz przepisy wykonawcze do
tych ustaw, a także Regulamin.
2. Wszelkie
spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
§9
Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
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