Załącznik nr 5 do SWZ
Istotne postanowienia umowy
1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej
przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem następujących postanowień które wykonawca jest zobowiązany
wpisać w treść umowy:
1) okres leasingu 4 lata – 47 równych rat leasingowych, licząc od daty przekazania
Zamawiającemu pojazdu do używania;
2) Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej w wysokości 15% wartości przedmiotu netto
przedmiotu leasingu, płatana w ciągu 7 dni od dnia podpisania protokołu odbioru
przedmiotu zamówienia, w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy;
3) opcja wykupu pojazdu za 1% wartości początkowej netto pojazdu, pod warunkiem
spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu;
4) raty leasingowe o stałym niezmiennym oprocentowaniu w trakcie trwania umowy
leasingowej, płatne raz w miesiącu na podstawie harmonogramu stanowiącego integralną
część umowy; z zastrzeżeniem ppkt. 7.
5) w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych Wykonawcy
przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie;
6) wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty, które poniesie
Zamawiający w stosunku do Wykonawcy zgodnie z Umową. W szczególności: koszty
dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego w Więcborku ul. Pocztowa 2, wszystkie
podatki i opłaty z wyjątkiem podatku od środków transportu, kosztów opłat za rejestrację
pojazdu oraz ubezpieczenia pojazdu w zakresie OC, AC, NW;
7) raty leasingowe uiszczane będą w okresach miesięcznych, faktura powinna być wystawiona
do końca każdego miesiąca, licząc od następnego miesiąca po podpisaniu protokołu
odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest do uiszczania rat
leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego uwzględniającego zadeklarowany
termin płatności, będącego integralną częścią umowy leasingowej. Datą zapłaty jest wpływ
środków na rachunek Wykonawcy. Faktura VAT będzie wystawiana na następujące dane:
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Więcborku z siedzibą ul. Pocztowa 2, 89-410
Więcbork NIP: 558-000-14-66, Regon: 091416741;
8) informację o tym czy dostarczony pojazd posiada/nie posiada gwarancję producencką i do
jakiego terminu
9) własność przedmiotu leasingu przejdzie z mocy Umowy na Zamawiającego jako
korzystającego po zakończeniu okresu leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych
zgodnie z Umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu, o której mowa w ppkt.
3 powyżej;
10) dostawa pojazdu będącego przedmiotem Zamówienia i jego przekazanie Zamawiającemu
do używania nastąpi po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego o terminie, dacie i
godzinie odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść wyłącznie w godzinach pracy
Zamawiającego (Pon.-Pt. 7:00-15:00);
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11) w dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć
odpowiednią dokumentację dotyczącą pojazdu, tj.:
a) dokumentację techniczną
z urządzeniami),

w

języku

polskim

kompletnego

pojazdu

(wraz

b)

instrukcję obsługi w języku polskim dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami,

c)

książkę gwarancyjno-serwisową w języku polskim,

d)

certyfikat CE;

e)

dwa komplety kluczyków
oraz wszelkie dokumenty niezbędne do korzystania z pojazdu;

12) Zamawiający w dniu dostawy w ramach czynności odbioru dokona sprawdzenia stanu
technicznego pojazdu w wskazanym przez Zamawiającego serwisie na koszt
Zamawiającego
13)W ramach odbioru przeprowadzona zostanie jazda próbna na odcinku 5 km w
miejscowości Więcbork;
14) Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy w przypadku gdy:
a) stwierdzi wady przedmiotu Umowy;
b) przedmiot Umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SWZ (w
szczególności OPZ) lub w ofercie Wykonawcy;
15) w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ppkt. 14) Zamawiający
wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego
z SWZ i wolnego od wad (nie krótszy niż 3 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego
terminu Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości w terminie 14
dni od upływu dodatkowego terminu;
16) dostawa i przekazanie do używania przedmiotu umowy zostanie potwierdzona
protokołem zdawczo - odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez
Zamawiającego i Wykonawcę;
17) za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia
i podpisania przez strony protokołu zdawczo- odbiorczego;
18) od momentu przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy (protokolarnego
przekazania do używania) Zamawiający ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z
korzystaniem z przedmiotu Umowy;
19) Zamawiającemu przysługiwać będzie oprócz innych przypadków przewidzianych
w przepisach prawa cywilnego i ustawy Pzp, prawo do odstąpienia od Umowy w
przypadkach wyraźnie wskazanych w umowie, w tym w przypadku opóźnienia w
dostawie przedmiotu zamówienia przekraczającego 14 dni. Z prawa do odstąpienia, o
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którym mowa w zdaniu poprzedzającym Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni od
upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym;
20) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających
z Umowy Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kar umownych w poniższych
przypadkach:
a) za zwłokę w dostarczeniu pojazdu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w
wysokości 0,2% wartości początkowej netto pojazdu, wskazanej w formularzu
cenowym za każdy dzień zwłoki, a łączna wysokość kary umownej z tytułu zwłoki w
dostawie pojazdu nie może przekroczyć 5% wartości początkowej netto pojazdu;
b) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy – w wysokości 10% wartości umowy brutto,
c) za naruszenie obowiązków gwarancyjnych opisanych w OPZ, w tym szczególności:
- za zwłokę w obsłudze gwarancyjnej – w wysokości 0,1% wartości początkowej
netto pojazdu za każdy dzień zwłoki,
- za niepodstawienie pojazdu zastępczego lub podstawienie pojazdu niższej klasy –
w wysokości 1 500,00 zł za każdy stwierdzony przypadek.
21) Łączna wysokość naliczonych kar umownych należnych Zamawiającemu nie może
przekraczać 20% wartości umowy brutto.
22) Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na
zasadach ogólnych, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
23) Strony zastrzegają możliwość dokonywania zmian
następujących przypadkach i na poniższych warunkach:

postanowień

umowy,

w

a) w przypadku, w którym nie ma możliwości dotrzymania terminu wykonania
zamówienia przez Wykonawcę, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy –
zmianie mogą ulec postanowienia umowy w zakresie terminu realizacji dostawy,
poprzez jego wydłużenie o okres nie dłuższy niż 14 dni od wyznaczonego terminu
dostawy,
b) w przypadku zmian przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania
ofert, a które powodują konieczność zmiany postanowień umowy – zmianie mogą
ulec wyłącznie postanowienia umowy, do których odnoszą się zmiany przepisów
prawa w zakresie niezbędnym dla dostosowania umowy do wprowadzonej zmiany
prawa,
c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w zakresie podwykonawstwa pod
warunkiem pisemnego poinformowania Zamawiającego przez Wykonawcę o
zamiarze wprowadzenia zmian i po uzyskaniu zgody Zamawiającego na
wprowadzenie tych zmian. Zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy, na którego
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zasoby Wykonawca się powoływał, dopuszczalna będzie pod warunkiem, że
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki
udziału w postępowaniu w stopniu wymaganym w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia.
W powyższych przypadkach Wykonawca zobowiązany jest do złożenia pisemnego
uzasadnionego wniosku.
Wystąpienie przesłanek jak powyżej nie stanowi zobowiązania do zmiany Umowy, a jedynie
daje możliwość Zamawiającemu wprowadzenia takich zmian.
2. Umowa przed podpisaniem wymaga akceptacji (pisemnej, elektronicznej) Zamawiającego.
Zamawiający wymaga edytowalnej formy umowy do akceptacji.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia wymaganych przez Zamawiającego postanowień
umownych w formie aneksu, w terminie podpisania Umowy leasingu na wzorze Finansującego.
4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku rozbieżności/sprzeczności pomiędzy zapisami SWZ, a
umową leasingową pierwszeństwo mają zapisy SWZ.
5. Umowa zostanie zawarta w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w siedzibie
Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość przesłania treści umowy drogą mailową do Wykonawcy
celem podpisania i przesłania pocztą do Zamawiającego.
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