
REGULAMIN WYNAJMU POJAZDÓW 
Zakładu Komunikacji Miejskiej w Gda ńsku Sp. z o.o. 

 
 

§ 1 
 
1.    Niniejszy „Regulamin wynajmu pojazdów” , zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady wynajmu 
autobusów i tramwajów przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. zwanego dalej „ZKM 
Gdańsk” dla osób fizycznych i prawnych zwanych dalej „Zamawiającymi”. 
 
2.    Regulamin zawiera podstawowe postanowienia o charakterze informacyjnym i porządkowym 
dotyczące wynajmu autobusów i  tramwajów, co nie zwalnia Zamawiającego z zachowania przepisów 
wynikających z prawa powszechnie obowiązującego. 

 
§ 2 

 
Odpłatność za usługę naliczana będzie zgodnie z ceną przedstawioną Zamawiającemu i przez niego 
zaakceptowaną.  
 

§ 3 
 
1.    Wynajem pojazdów odbywa się na podstawie wypełnionego wzoru „Zamówienie na wynajem 
pojazdów”, który stanowi załączniki do niniejszego Regulaminu: 
a) w przypadku zamówień składanych drogą elektroniczną lub faxem załącznik nr 1, 
b) w przypadku zamówień składanych osobiście załącznik nr 2, 
lub zawartej umowy. 
 
2.    Każde „Zamówienie” musi zawierać dane identyfikujące wynajmującego: 
a)   w przypadku - osób fizycznych – imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, podpis.  
b)   w przypadku - osób prawnych i prowadzących działalność gospodarczą – nazwę firmy lub imię i 
nazwisko, siedzibę firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), telefon kontaktowy, fax lub adres e-
mail, pieczęć firmy oraz podpis osoby zamawiającej upoważnionej do składania oświadczenia woli w 
imieniu reprezentowanej firmy. 
 
3. Przy zamówieniach składanych drogą elektroniczną: 
a) podpis/pieczątka nie jest wymagana,  
b) propozycja i akceptacja wysokości stawki za wynajem dokonuje się drogą elektroniczną, 
c) zamówienia drogą elektroniczną mogą być składana do wartości szacunkowej 5.000zł brutto. 
 
4.   Zamówienie powinno zawierać następujące okoliczności dotyczące wynajmu autobusu/ tramwaju: 
a)    datę wynajmu; 
b)    miejsce i godzinę podstawienia pojazdu i przewidywaną godzinę jego zwolnienia; 
c)    przewidywaną trasę przejazdu lub załączony do „Zamówienia” szczegółowy plan przejazdu; 
d)    przewidywaną ilość przewożonych osób; 
e)    rodzaj przewozu  
f)     dane do faktury VAT 
 
5. Przez rodzaj przewozu, o którym mowa w § 3 ust. 3 lit. e, rozumie się przewozy okolicznościowe z 
tytułu wesela, wycieczek szkolnych i przedszkolnych, zorganizowanych grup osób prywatnych, 
pogrzebu, imprez promocyjnych, obsługi imprez sportowych i innych przewozów indywidualnie 
określonych.  
 
6. Czas wynajmu liczony jest od przyjazdu pojazdu na miejsce podstawienia do miejsca zakończenia 
wynajmu i zaokrągla się do 5 minut. Minimalny czas obejmuje 3 godzinną usługę za każdy pojazd.  
 
7. Godzina zwolnienia pojazdu musi być każdorazowo potwierdzona przez Zamawiającego podpisem 
na „Zleceniu wyjazdu”. 
 
8. Przy odstąpieniu od zleconej usługi w dniu jej realizacji pobierana jest opłata, jak za godzinę 
wynajmu. 



 
§ 4 

 
1. Zamówienia na wynajem pojazdów ZKM Gdańsk należy kierować faxem na nr  58 520-19-49,  
drogą elektroniczną  (e-mail: wynajem@zkm.pl) lub składać osobiście w Dziale Marketingu i Realizacji 
Usług przy ul. Wita Stwosza 112, I piętro pok. nr 6.  
2. Zamówienia są przyjmowane od poniedziałku do piątek w godz. 7:00 - 14:30. 
 

§ 5 
 
Faktura VAT za wynajem autobusu lub tramwaju będzie wystawiana po rozliczeniu usługi i przesłana 
na adres wskazany w zamówieniu. Termin płatności faktury wyniesie 14 dni, licząc od daty 
wystawienia faktury VAT.  
 
 

§ 6 
 
1.    Prawa i obowiązki ZKM Gdańsk wobec Zamawiającego : 
a)    podstawienie sprawnego technicznie autobusu lub tramwaju i przejazd po wyznaczonej trasie, 
zgodny z zamówieniem złożonym przez Zamawiającego; 
b)    zapewnienie bezpiecznego przejazdu wynajętym autobusem lub tramwajem; 
c)    zapewnienie przestrzegania przez prowadzących pojazdy przepisów wynikających z ustawy o 
czasie pracy kierowców i motorniczych. 
 
2.    ZKM Gdańsk zastrzega sobie prawo do realizacji usługi po trasie innej niż określona w 
zamówieniu, w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
przyjmowania zamówienia, takich jak np. awarie sieci trakcyjnej, awarie torowiska, wypadki, 
konieczność jazdy objazdem. 
 
3.    Zaistnienie okoliczności, o których mowa w ust.2, nie zwalnia Zamawiającego z konieczności 
zapłaty za wykonaną usługę.  
 
4. W przypadku poświadczenia nieprawdy w nazwie identyfikującej Zamawiającego lub naruszenia 
przepisów dotyczących ograniczeń w wynajmie pojazdów, o których mowa w § 7 ust.5, 7 i 8 i § 8 
ust.3: 
a) ZKM Gdańsk ma prawo natychmiast zaprzestać wynajmu pojazdów,  
b) Zamawiający zapłaci na rzecz ZKM Gdańsk karę umowną w wysokości 10 tys. zł brutto  (słownie: 
dziesięć tysięcy zł brutto), 
c) ZKM Gdańsk ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego. 
 

§ 7 
 
Prawa i obowiązki Zamawiającego wobec ZKM Gdańsk: 
1)   Zamawiający ma prawo do korzystania z wynajętego autobusu lub tramwaju, zgodnie ze złożonym 
i potwierdzonym przez ZKM Gdańsk zamówieniem; 
 
2)    Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie osób znajdujących się w wynajętym 
autobusie lub tramwaju oraz wyrządzone przez nie ewentualne szkody; 
 
3)    Osoby znajdujące się w wynajętym autobusie lub tramwaju, zobowiązane są do stosowania się 
do poleceń przekazywanych przez obsługę autobusu lub tramwaju względnie służby nadzoru ruchu 
ZKM Gdańsk; 
 
4)    Zamawiający zobowiązany jest do pokrycia kosztów usunięcia wszelkich szkód, spowodowanych 
przez osoby znajdujące się w wynajętym autobusie lub tramwaju; 
 
5)    Zamawiający zobowiązany jest do wykorzystania pojazdu zgodnie z zakresem usługi określonej w 
zamówienia, a w szczególności celem wynajmu, trasą i godziną przejazdu. 



 
6)    Złożenie zamówienia jest jednocześnie oświadczeniem Zamawiającego o zapoznaniu się z 
treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień; 
 
7)    W przypadku osób fizycznych Zamawiający musi być osobą pełnoletnią; 
 
8)    Zabrania się w wynajmowanym pojeździe: 
a)    spożywania alkoholu; 
b)    palenia tytoniu wewnątrz pojazdu; 
c)    wyrzucania z pojazdu jakichkolwiek przedmiotów; 
d)    dokonywania wszelkich aktów wandalizmu i niszczenia urządzeń oraz wyposażenia autobusu lub 
tramwaju. 

§8 
 
1.    Organizując imprezy okolicznościowe lub przejazdy reklamowe i promocyjne dla firm, 
Zamawiający ma prawo na własny koszt i własnym staraniem wewnątrz udekorować autobus lub  
tramwaj, stosownie do okoliczności, w sposób nie powodujący jego uszkodzeń i nie stwarzający 
zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu. 
2.    O chęci udekorowania wnętrza autobusu lub tramwaju Zamawiający obowiązany jest z 
odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić przedstawiciela ZKM Gdańsk, którego dane teleadresowe 
otrzyma w potwierdzeniu przyjęcia do realizacji zamówienia i stosować się do jego wskazówek w 
zakresie bezpieczeństwa. 
3.    Zabrania się wykorzystania wynajętego pojazdu do przewozów związanych z reklamowaniem 
hazardu, alkoholu, wyrobów tytoniowych lub wynajmu pojazdów do reklamy o treści skierowanej na 
reklamę tych produktów oraz nie stosowania pojazdów ZKM Gdańsk do reklamowania treści 
politycznej, naruszającej dobre obyczaje lub prawo. 
4.    Po zakończeniu usługi, Zamawiający zobowiązany jest na własny koszt i własnym staraniem 
zdemontować dekorację, oraz usunąć w sposób gwarantujący nie uszkodzenie autobusu lub 
tramwaju, wszelkie pozostałości po niej w postaci klejów, taśm itp. 
5. Zabrania się umieszczania banerów reklamowych i plakatów na zewnątrz autobusu lub tramwaju. 
6. Wejście na teren zajezdni w celu udekorowania wynajmowanych pojazdów odbywa się po 
obustronnym uzgodnieniu z ZKM Gdańsk.  
7. W zakresie wymogów BHP i Ppoż. Zamawiający lub reprezentujący go Wykonawca  podlega 
Kierownikowi Zajezdni na terenie której prace są wykonywane. 
8. W przypadku naruszenia przepisów BHP i Ppoż. przez Zamawiającego lub reprezentującego go  
    Wykonawcę, Kierownikowi Zajezdni lub pracownikowi upoważnionemu przez Kierownika  
    Zajezdni, przysługuje prawo przerwania pracy.    

   9. Odpowiedzialność za następstwa przerwania prac ponosi Zamawiający. 
      10. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone ZKM Gdańsk lub osobom  

       trzecim w trakcie umieszczania dekoracji lub ich demontażem na terenie zajezdni. 
` 
 
 
 


