
Postępowanie nr: PN/26/2022 

Załącznik nr 5 do SWZ  

   

Projektowane postanowienia umowy –  

istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

Z Wykonawcą (Finansującym), którego oferta zostanie wybrana będzie zawarta umowa, która winna spełniać nw. warunki:  

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć projekt umowy leasingowej w terminie 4 dni od daty zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

2. Przedmiot leasingu zostanie zakupiony przez Finansującego zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia u wyłonionego w innym postępowaniu dostawcy.  

3. SWZ oraz oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu są integralnymi częściami umowy. 

4. Finansujący upoważnia Korzystającego do wykonania w jego imieniu wszystkich czynności związanych z odebraniem 

przedmiotu leasingu.  

5. Warunki leasingu: 

a) Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów amortyzacyjnych dokonuje Wykonawca (finansujący w 

umowie leasingu). 

b) Usługa leasingu rozliczna jest w złotych polskich (PLN). 

c) Wartość udziału własnego (opłaty wstępnej) Zamawiającego – 5 % wartości netto pojazdu. 

d) Zmienne raty leasingowe w okresie 6 lat (raty leasingowe miesięczne) 

e) Oprocentowanie oparte na koszcie zmiennym, co oznacza, iż raty leasingowe w okresie trwania umowy leasingu będą 

zmienne ze względu na wysokość zmian stawki referencyjnej WIBOR 1M.  

f) Okres leasingu – 6 lat, od daty podpisania protokołów odbioru pojazdu.  

g) Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność przedmiotu leasingu na wniosek Zamawiającego 

w terminie 30 dni od upływu okresu leasingu za wskazaną wartość wykupu, która wynosi 5% wartości brutto przedmiotu 

umowy pod warunkiem spłacenia wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.  

h) Wykup przedmiotu leasingu po cenie z harmonogramu.  

i) Koszty ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, NW w okresie trwania umowy leasingu ponosi 

Zamawiający z uwzględnieniem zapisu SWZ Rozdział IV pkt 11.8. Koszty ubezpieczenia o których mowa powyżej nie 

stanowią składnika rat leasingowych oraz ceny zamówienia brutto, tym samym nie stanowią przedmiotu oceny wyboru 

najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego w niniejszym postepowaniu.  

j) Pozostałe warunki leasingu regulowane są przez wewnętrzny regulamin Wykonawcy (finansującego w umowie leasingu) 

o ile istnieje oraz postanowienia Kodeksu Cywilnego art. 709 traktującego o leasingu. Zamawiający akceptuje stosowany 

wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu stosowany przez Wykonawcę (finansującego w umowie 

leasingu) stosowany w obrocie gospodarczym, jeśli ich treść nie będzie w sprzeczności z warunkami SWZ oraz ustawy 

Pzp. 

6. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze 

stron, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 20 % wartości brutto umowy. 

7. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi w siedzibie Korzystającego.  

8. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. zgodnie z SWZ licząc od dnia dostarczenia przedmiotu umowy.  

9. Finansujący w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury za dostawę pojazdów będących przedmiotem leasingu przeleje 

na konto dostawcy wyłonionego w odrębnym postępowaniu pełną kwotę z niej wynikającą zgodną z zawartą umową.  

10. Zapłata rat leasingowych następować będzie przelewem na rachunek bankowy Finansującego w terminie 30 dni od daty 

wystawienia faktury. 

11. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na fakturze: 

a) będzie rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, jak również, 

b) rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa 

Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług (tzw. biała lista podatników).  

12. W przypadku gdy rachunek bankowy  Wykonawcy  nie spełnia warunków określonych w ust. powyżej, opóźnienie w dokonaniu 

płatności w terminie określonym w niniejszej umowie powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego 

płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty 

Wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych 

rekompensat / odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.  
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13. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

14. Wszelkie zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej – aneksu pod rygorem nieważności. 

15. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym Wykonawcą w następujących 

przypadkach: - gdy zmianie ulegnie urzędowa stawka podatku VAT. Zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy 

(nieuwzględnienia zgłoszonych propozycji) w stosunku do treści umowy przedłożonej przez Wykonawcę, stanowiącej 

załącznik do złożonej oferty, o ile zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, a nie będą one naruszały uregulowań 

zapisanych w art. 7091 – 70918 Kodeksu Cywilnego oraz zmieniały zakresu złożonej oferty oraz w przypadkach, o których 

mowa w art.454 i- 455 ustawy Pzp. 

16. W razie sprzeczności postanowień umowy leasingu oraz OWL (regulaminu) z postanowieniami SWZ i ustawy Pzp, 

pierwszeństwo zastosowania mają postanowienia SWZ i ustawy Pzp.   

 

 

W przypadku gdy Wykonawca posługuje się ujednoliconymi wzorami umów leasingowych, Zamawiający dopuszcza możliwość 

włączenia niniejszego PPU do umowy leasingu w postaci załącznika do umowy. W takim wypadku umowa leasingu musi 

zawierać co najmniej: 

1. Klauzulę informującą, że niniejsza umowa została zawarta w trybie postępowania przetargowego o nr referencyjnym 

PN/26/2022 

2. Klauzulę o treści: 

PPU stanowią załącznik  Nr …  do niniejszej umowy będący jej integralną częścią. Postanowienia PPU są uznawane na 

równi z postanowieniami umowy, a w razie kolizji postanowień PPU z postanowieniami umowy pierwszeństwo mają 

postanowienia PPU 


