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                Załącznik nr 6 do SIWZ   

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

I. Strony ustalają następujące terminy realizacji umowy: 

1) Dostawa fabrycznie nowego samochodu _________________(rok produkcji 2019) w formie 

leasingu operacyjnego w  ciągu …….. tygodni od podpisania umowy 

2) Zamawiający przewiduje opłatę wstępną oraz ________ miesięczny okres leasingu operacyjnego 

3) Zamawiający dopuszcza opłatę końcową płatną po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych  

w wysokości netto do 1 % wartości początkowej przedmiotu leasingu 

4) W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający jako 

korzystający z przedmiotu leasingu. W szczególności cena powinna obejmować: koszt nabycia 

przez Finansującego przedmiotu zamówienia (leasingu), wszelkie podatki oraz inne opłaty  

z wyjątkiem podatku od środków transportu, jakie powinien uiścić Zamawiający w związku  

z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu.  

II. Za przedmiot umowy (ogółem) strony ustalają wynagrodzenie zgodnie z przyjętą ofertą w wysokości: 

brutto …………………………………………………………… ………………..……… zł 

/słownie:……………………………………………………… złotych/ w tym uwzględniono 

podatek VAT w wysokości 23 % ………………………………… zł /słownie: …………………… 

…………………………………..złotych/. 

III. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia harmonogramu spłat. 

IV. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej po przeprowadzeniu prób techniczno-ruchowych 

przedmiotu zamówienia i uzyskaniu w nich pozytywnego rezultatu oraz przedstawieniu kompletu 

wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. Warunkiem wystawienia faktury opłaty wstępnej 

jest ponadto podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego przez obie strony. 

V. Umowa leasingu przewiduje możliwość skrócenia na wniosek Zamawiającego okresu leasingu  

w trakcie jego trwania z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

VI. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne.  

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
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a) w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy w wysokości 0,05% całości wartości 

wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia licząc od umownego terminu 

wykonania przedmiotu zamówienia. 

b) w przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn leżących po jego stronie  

w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego netto. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

a)  w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn leżących po  

jego stronie w wysokości 2% wartości wynagrodzenia umownego netto. 

VI. Okres trwania umowy (________ miesięcy) będzie liczony od dnia odbioru samochodu. 

VII. Wykonawca gwarantuje , że przedmiot zamówienia dostarczony w ramach niniejszej umowy  

jest fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2019 roku oraz posiada cechy umożliwiające  

ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem oraz spełnia wymagania zgodnie z Opisem Przedmiotu 

Zamówienia i SIWZ. 

VIII. Wykonawca na dostarczony samochód udziela gwarancji,: 

a) podwozie, nadwozie  -  co najmniej 36 miesięcy. 

IX. Do dostarczonego samochodu dołączone będą w szczególności: karta pojazdu oraz wyciąg  

ze świadectwa homologacji, dowód rejestracyjny oraz dokument ubezpieczenia.  

X. Serwis świadczony będzie przez firmę posiadającą autoryzację producenta. 

XI. Wykonawca zobowiązuje się w okresie gwarancji do: 

a) niezwłocznego przyjęcia samochodu do serwisu tj. nie dłuższy niż 4 dni robocze, 

b) podjęcia naprawy samochodu w ciągu 48 godzin, od zgłoszenia Zamawiającego (telefon lub faks), 

XII. Wykonawca gwarantuje sieć serwisową zapewniającą obsługę na terenie RP (serwis gwarancyjny  

i pogwarancyjny) dostarczonego przedmiotu zamówienia 

XIII. Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowny leasingu na Zamawiającego,  

jako korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności  

z niej wynikających 

XIV. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 

a) stwierdzi wady przedmiotu umowy, 

b) przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub w ofercie 

Wykonawcy. 
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W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ  

i wolnego od wad (nie krótszy niż 14 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu 

Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 

XV. W sprawach nieuregulowanych w Umowie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 

publicznych, Kodeks cywilny. 

XVI. Umowa sporządzona jest w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu  

dla Wykonawcy oraz Zamawiającego. 

XVII. Integralną część umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta. 

XVIII. Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje zmiany 

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w następujących przypadkach: 

1) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez zmian samego 

Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 

2) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy, podanego w umowie,  

w przypadku zmiany rachunku bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata 

wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

3) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących 

przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu 

prawnego, 

4) wystąpiła konieczność zmiany personelu Wykonawcy, zamawiającego oraz numerów 

kontaktowych wymienionych w umowie, 

5) dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie 

obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot 

świadczenia, 

6) Dopuszczalna jest zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-

5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu  

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

jeżeli Wykonawca udowodni wpływ tych zmian na koszty wykonywania zamówienia, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzsg4ydeltqmfyc4mzsha3dmobyhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgi2tqnzsg4ydeltqmfyc4mzsha3dmobyhe
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7) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiany 

o których mowa w ust. 6 powyżej spowodowały wzrost kosztów realizacji umowy w całym okresie 

jej obowiązywania o więcej niż 10%. Zmiana wynagrodzenia dotyczy wyłącznie tej części 

wynagrodzenia, która nie została jeszcze przez Zamawiającego zapłacona i nie może przekroczyć 

łącznie 5% wartości wynagrodzenia pozostałego do zapłacenia. W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 6 powyżej Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego z uzasadnionym 

wnioskiem o zmianę wynagrodzenia w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów 

dokonujących tych zmian, pod rygorem uznania, iż zmiana przepisów nie miała wpływu na koszty 

wykonania przedmiotu umowy.  

 

 

 

 

    


