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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 
 

Przedmiotem umowy jest: 
Dostawa w ramach Leasingu operacyjnego fabrycznie nowych samochodów 
osobowych w podziale na zadania. 

 

1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze 
umowy stosowanej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień: 

 
1) Umowa zostaje zawarta na czas 48 miesięcy liczony od dnia wydania samochodów-                 

z opcją wykupu. 
2) Wykonawca wyda Zamawiającemu samochody w terminach: 

dla zadania nr 1: do 90 od dnia zawarcia umowy. 
dla zadania nr 2: do 60 dni od dnia zawarcia umowy. 
Wydanie samochodów nastąpi w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 
7:00-15:00. Samochody / Samochód należy podstawić na parking przy ul. Mieszka I 
20a w Koszalinie. 

3) Samochód podstawiony do odbioru Zamawiającemu powinien być: 
a) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 
b) zatankowany (min. 10 l paliwa). 

4) Wykonawca wyda Zamawiającemu: 
a) dowód rejestracyjny, 
b) instrukcję obsługi, 
c) kartę wozu wraz z numerem homologacji, 
d) dokument gwarancyjny jakości wystawiony przez producenta samochodu, 
e) egzemplarz umowy lub odpis umowy zawartej między Wykonawcą    

(leasingodawcą), a Sprzedającym samochody, 
f) dwa komplety kluczyków. 

5) Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie odbioru samochodu mailowo co 
najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru. 

6) Odbiór samochodu będzie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym 
podpisanym przez osoby upoważnione ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy. 

7) W przypadku, gdy samochód ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z Ofertą 
Wykonawcy, lub gdy brak jest jednego z dokumentów, o których mowa w pkt. 4, lub 
treść tych dokumentów nie wyczerpuje warunków określonych w Opisie Przedmiotu 
Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, Zamawiający odmówi odbioru 
samochodu oraz wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie wad lub braków nie 
krótszy niż 14 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w części dotyczącej samochodu posiadającego wady. Jednakże 
Zamawiający nie może skorzystać z przysługującego mu prawa odstąpienia później 
niż w terminie 30 dni od daty bezskutecznego upływu w/w terminu na usunięcie 
przez Wykonawcę wad lub braków. 

8) Wykonawca zobowiązuje się: 
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a) informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego 
przez organy lub osoby trzecie, których przedmiotem są używane przez 
Zamawiającego  samochody lub w wyniku których jest zobowiązany ujawnić 
informacje o Zamawiającym lub używanym  przez niego samochodach, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zapytania oraz zakresie udzielonych  tym organom lub 
osobom informacji najpóźniej w dniu,  w którym przekazał informację temu 
organowi  lub osobie trzeciej, 
b) nie obciążać samochodu na rzecz osób trzecich  ani nie przelewać swoich praw 
wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego, 
wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 

9) Zamawiający zobowiązuje się: 
a) korzystać z samochodów w sposób zgodny z przeznaczeniem, 
b) ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem samochodu, 
c) nie dokonywać przebudowy samochodu, 
d) informować Wykonawcę o ujawnionych w samochodach wadach, 
e) nie oddawać samochodów do użytkowania osobom trzecim w tym do 
nieodpłatnego używania. Ograniczenie to nie dot. osób zatrudnionych lub 
wykonujących pracę na rzecz Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, umowy 
zlecenia lub umowy o dzieło. 

10) Zamawiający ma prawo nabyć samochód objęty umową, jeżeli nie później niż na 60 
dni przed końcem leasingu zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zamiarze 
skorzystania z tego prawa. 

11) Jeżeli w terminie wskazanym w pkt. 10 Zamawiający nie zawiadomi Wykonawcy                  
o zamiarze wykupu samochodu albo pisemnie zawiadomi Wykonawcę o rezygnacji                  
z wykupu samochodów, zamawiający nie dokonuje ostatniej wpłaty 48 raty, będącej 
jednocześnie kwotą wykupu. 

12) W przypadku z rezygnacji z wykupu samochodu, Wykonawca odbierze go z parkingu 
przy ul. Mieszka I 20a w Koszalinie, następnego dnia po ukończeniu umowy                          
w godzinach 7:00-15.00 od poniedziałku do piątku. Przekazanie samochodu 
Wykonawcy zostanie potwierdzone protokołem. 

13) Po upływie terminu odbioru, o którym mowa w pkt. 12, odpowiedzialność za 
uszkodzenie lub utratę samochodu przechodzi na Wykonawcę. 

14) Nabycie, o którym mowa w pkt. 11 nastąpi na  podstawie oświadczeń stron 
przenoszących własność samochodu, którą strony zobowiązują zawrzeć nie później 
niż na 30 dni przed wygaśnięciem umowy leasingu, za cenę kwoty wykupu, tj. 48 
raty leasingu przedstawionej w ofercie wykonawcy. Płatność zostanie dokonana na 
podstawie faktury przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany  
w umowie leasingowej.  

15) Wszelka korespondencja między stronami związana z realizacją niniejszej umowy 
powinna być kierowana z zachowaniem formy pisemnej na adresy: 

- dla Zamawiającego: 
……………………………………………………………………………………….. 
- dla Wykonawcy: 

       ………………………………………………………………………………………… 
16) Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu należytej realizacji przedmiotu zamówienia 

niniejszej umowy, wynagrodzenie w wysokości ……………………zł brutto 
(słownie:……………………………………………………………………………….) 
Wyżej opisane wynagrodzenie zostanie zapłacone w wysokości określonej w złożonej 
ofercie w sposób określony w umowie leasingowej z uwzględnieniem następujących 
składników: 
a) opłata wstępna stanowiąca max. 5 % wartości  każdego samochodu, 
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b) ilość rat leasingowych: 48 rat, w tym 47 rat miesięcznie równych oraz ostatnia 
rata stanowiąca opłatę resztową (wartość wykupu samochodu), 
c) wartość wykupu przedmiotu leasingu (opłata resztowa) stanowiąca max. 0,5 % 
wartości każdego samochodu, 

17) Wynagrodzenie z tytułu leasingu samochodów płatne będzie w  miesięcznych równych 
ratach na podstawie prawidłowo wystawionych faktur dla każdego zadania,  
z wyszczególnieniem rat dla poszczególnych samochodów.  

18) Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, o którym mowa w umowie 
leasingowej, znajduje się na białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa 
Krajowej Administracji Skarbowej. 

19) Wykonawca oświadcza, że organem podatkowym właściwym dla Wykonawcy jest   
…..……………………………………………………………………………………………… 

20) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 
a) karę umowną za nie wydanie samochodu w terminie określonym w pkt. 2 
wysokości 0,1% kwoty w całości wynagrodzenia, za każdy dzień opóźnienia  w 
wydaniu samochodu, 
b) karę umowną za uchylanie się od zawarcia umowy, o której mowa w pkt 12 
wysokości 0,5 % wartości kwoty całości wynagrodzenia, za każdy dzień uchylania 
się Wykonawcy od zawarcia umowy, 
 c) karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z przyczyn, za które Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność, 
d) karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie. 

21) W przypadku, gdy Zamawiający ustali, że w chwili dokonywania płatności rachunek 
bankowy wskazany przez Wykonawcę w umowie leasingowej w nie znajduje się na 
białej liście podatników VAT prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji 
Skarbowej Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 
19% wynagrodzenia Wykonawcy netto.  

22) Wykonawca może obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości 30% 
wynagrodzenia Wykonawcy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, 
za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność. 

23) Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego 
wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

24) Zamawiający ma prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez 
zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku realizowania przez Wykonawcę 
umowy niezgodnie z jej postanowieniami po bezskutecznym upływie terminu 
wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie naruszeń lub wystąpienia co 
najmniej 15 dniowego opóźnienia Wykonawcy w realizacji przedmiotu Umowy może 
nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdza przez Zamawiającego okoliczności 
będących podstawą rozwiązania Umowy. 

25) Rozwiązanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
26) W przypadku rozwiązania umowy przez Zamawiającego z przyczyn, o których mowa 

w pkt. 24, Zamawiający jest zwolniony z obowiązku zapłaty Wykonawcy 
wynagrodzenia płatnego i należnego za okres przypadający po dniu rozwiązania 
umowy. 

27) Po upływie okresu leasingu, a także w przypadku odstąpienia od umowy lub 
wypowiedzenia umowy Zamawiający wyda Wykonawcy samochody z parkingu przy 
ul. Mieszka I 20a w Koszalinie, następnego dnia po ukończeniu umowy w godzinach 
7:00- 15.00 od poniedziałku do piątku. 
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28) Wydanie samochodów Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu podpisanego 
przez obie strony. Powyższe nie dotyczy sytuacji gdy Zamawiający korzysta z prawa 
wykupu. 

29) Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego zachowania w poufności wszelkich 
Informacji uzyskanych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy. 

30) Przez informacje należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne,  
ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dotyczące 
Zamawiającego,  uzyskane od Zamawiającego w trakcie realizacji umowy 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła zwanych dalej 
„Informacjami”. 

31) Z zakresu informacji wskazanych w pkt. 30 wyłączone są informacje dotyczące 
wyłącznie sposobu osiągnięcia korzyści podatkowej, jeżeli taka korzyść miałaby 
wystąpić w toku realizacji umowy. 

32) Wykonawca zobowiązuje się do weryfikacji ewentualnego występowania 
obowiązków raportowych powstałych na gruncie przepisów Działu III Rozdziału 11a 
Informacje o schematach podatkowych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (dalej: „Ordynacja podatkowa”) w związku z realizacją umowy. W razie 
wystąpienia wyżej wskazanych obowiązków, Wykonawca zobowiązuje się do ich 
realizacji oraz do poinformowania Zamawiającego o ich realizacji w zakresie  
i terminach wynikających z Działu III Rozdziału 11a Ordynacji podatkowej. 

33) Wykonawca zobowiązuje się wykorzystywać Informacje jedynie w celu realizacji 
umowy. 

34) Wykonawca zobowiązuje się nie kopiować, nie powielać ani w żaden sposób nie 
rozpowszechniać jakichkolwiek części Informacji określonych w pkt. 30 z wyjątkiem 
uzasadnionej potrzeby do celów określonych w pkt. 31. 

35) W przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności przez Wykonawcę, 
Zamawiający, którego Informacje zostały naruszone, ma prawo żądać od 
Wykonawcy, który dopuścił się takiego naruszenia, odszkodowania w wysokości 
poniesionych strat i utraconych korzyści. 

36) Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu (w pełnym zakresie, tj. OC, AC, NW)  
w całym okresie trwania umowy będzie ponosił Zamawiający. Zamawiający będzie 
ubezpieczać corocznie pojazd stanowiący przedmiot leasingu w zakładzie 
ubezpieczeń, w którym będzie miał zawartą umowę, na warunkach określonych w tej 
umowie. W polisie ubezpieczeniowej jako właściciel i ubezpieczony wskazany 
będzie Wykonawca, zaś Zamawiający wskazany będzie jako użytkownik  
i ubezpieczający. 

37) Wykonawca zobowiązany jest świadczyć  usługi przeglądów serwisowych przez cały 
okres obowiązywania umowy, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez 
producenta pojazdów. 

38) Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty w następujących przypadkach: 
a) dopuszczalna jest zmiana umowy polegająca na zmianie danych Wykonawcy bez 

zmian samego Wykonawcy (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy), 
b) dopuszczalna jest zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy,  

z zastrzeżeniem pkt 21 podanego w umowie, w przypadku zmiany rachunku 
bankowego wykonawcy, na który następować ma zapłata wynagrodzenia  
za wykonanie przedmiotu niniejszego zamówienia, 

c) dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany 
obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień 
umowy do nowego stanu prawnego. 
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39) Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
40) W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
41) Spory wynikłe z realizacji umowy będzie rozstrzygał Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
42) Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

każdej ze stron. 
 

Przedstawienie przez Wykonawcę umowy niespełniającej wymogów określonych w pkt 1 
będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn 
leżących po  stronie Wykonawcy. 
 
Załącznikami do istotnych postanowień umowy są: 

1. SIWZ 
2. Opis przedmiotu zamówienia.  
3. Oferta Wykonawcy. 


