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Istotne postanowienia umowy leasingu operacyjnego 

 

1. Dostawa w formie leasingu operacyjnego używanego samochodu specjalistycznego typu 

śmieciarka przeznaczonego do odbioru i transportu odpadów dla  Eko Pasym Sp. z o.o., o parametrach 

użytkowych określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz na ustalonych niniejszą 

umową warunkach. 

 

I. Wymagania Zamawiającego 

 

1. Wykonawcza zobowiązuje się zrealizować przedmiotu umowy w terminie: maksymalnie do dnia 

19.06.2020r.. 

2. Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w siedzibie Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez 

Strony a Wykonawca umożliwi jego sprawdzenie pod  względem technicznym. 

3. Z czynności wydania i odebrania maszyny zostanie sporządzony protokół odbioru, który opatrzony 

wzmianką „bez zastrzeżeń” i podpisany przez Strony umowy będzie potwierdzeniem zrealizowania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

 

II. Wykonawca przekaże podmiot umowy wraz z kompletem dokumentów: 

 

• Dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem pojazdu, 

• Książkę pojazdu lub Kartę pojazdu ( po zakończeniu leasingu i wykupie pojazdu), 
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III. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie ryczałtowe: 

 

Lp. Nazwa Ilość Cena 

jednostkowa 

netto w PLN 

Cena netto 

w PLN 

(poz. B x C) 

Podatek 

VAT …. % 

w PLN 

Cena brutto 

w PLN (poz. 

D+E) 

 A B C D E F 

1. Śmieciarka 1     

2. Czynsz inicjalny 1     

3. Raty 59     

4. Kwota wykupu 1     

Całkowity koszt leasingu (suma wierszy 2, 3, 4)    

 

IV. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania za niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie zobowiązań umowy będą kary umowne. 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) z tytułu niewykonania umowy 10% wartości przedmiotu umowy brutto. 

2) 0,5% wartości przedmiotu zamówienia brutto, za każdy tydzień opóźnienia dostawy. 

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 

1) z tytułu odstąpienia od realizacji przedmiotu umowy w wysokości 10% wartości przedmiotu 

umowy brutto z winy Zamawiającego. 

3. W przypadku nie uregulowania przez Zamawiającego należności w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek z tego tytułu w wysokościach ustawowych. 

4. Oprócz kar umownych Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w wypadku gdy wysokość ustalonej kary nie pokrywa 

faktycznie poniesionej szkody. 

 

V. Przedstawiciele Stron 

 

1. Osoba koordynująca dostawę przedmiotu zamówienia ze strony Zamawiającego jest: 
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Ireneusz Rosik – Prezes Zarządu 

2. Osobą odpowiedzialną za dostawę przedmiotu zamówienia ze strony Wykonawcy jest: 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 

VI. Interpretacja umowy 

 

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowania mają przepisy Kodeksu Cywilnego, 

jeżeli przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych nie stanowią inaczej. 

2. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest właściwy 

Sąd dla siedziby Zamawiającego. 

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami stanowi integralną część 

umowy. 

 

VII. Zmiany w umowie 

 

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania istotnych zmian do umowy w przypadku gdy 

konieczność zmiany, w tym zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku 

VAT). 

W przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT, wynagrodzenie netto 

pozostanie bez zmian. Kwota brutto zostanie obliczona na podstawie stawki tego podatku 

obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. 

2. Zmiana postanowień Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej, w drodze podpisania 

aneksu do umowy, pod rygorem nieważności. 

 

VIII. Informacje dodatkowe 

 

Zamawiający wyraża zgodę, aby treść Istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego była 

włączona do obowiązującej u Wykonawcy umowy leasingowej w formie aneksu, bądź też w formie 

załącznika do umowy leasingowej. 


