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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

(SIWZ) 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego typu hakowiec 6x2 z 

zabudowanym dźwignikiem hakowym o 

udźwigu min. 20 ton  

 

 

 

 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie po wyborze oferty najkorzystniejszej, prawo 

wprowadzenia do przyszłej umowy zapisów uszczegóławiających i korygujących 

wprowadzonych przez Zamawiającego, a wynikających z treści złożonej oferty i zapisów 

w SIWZ. 
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UMOWA nr ………………. 
 

zawarta w dniu ………….. roku w Nowym Targu pomiędzy: 
 
Podhalańskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu                       

przy Al. Tysiąclecia 35A, 34-400 Nowy Targ, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000172849, kapitał zakładowy: 108.867.000,00 zł - opłacony      

w całości, NIP 735-25-32-366, REGON:492916321,reprezentowaną przez: 

Janusza Tarnowskiego – Prezesa Zarządu, Dyrektora Naczelnego 

zwaną w dalej w treści umowy Zamawiającym 

a 
 

 

zwaną dalej w treści umowy Dostawcą, 

a łącznie nazywanymi Stronami 

o następującej treści: 
 

§ 1 
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa dla Podhalańskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Sp. z o. o. w Nowym Targu nowego samochodu ciężarowego typu hakowiec 6x2 z zabudowanym 
dźwignikiem hakowym o udźwigu minimum 20 ton, w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 
zgodnie z przedstawioną ofertą, która stanowi załącznik nr 1 do przedmiotowej umowy. 
 

§ 2 
1. Strony ustalają termin realizacji umowy do ………………..  
2. Okres trwania umowy leasingu 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu 

leasingu. 
 

§ 3 
Zamawiający powierza, a Dostawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony w § 1. 
 

§ 4 
Za przedmiot umowy określony w § 1 Zamawiający zobowiązuje się zapłacić z uwzględnieniem 
warunków określonych w § 5  cenę w wysokości: 
CENA OFERTOWA BRUTTO …………….. 
słownie: …………………………………….., 
Cena zawiera podatek VAT, w wysokości 23% tj. …………………… 
słownie złotych: …………………………………………………………., 
CENA OFERTOWA NETTO ……………………. 
słownie: …………………………………………… 
płatną w terminach zgodnie z harmonogramem spłat rat leasingowych stanowiącym załącznik do 
umowy leasingowej. 
 

§ 5 
1. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie w formie leasingu operacyjnego na okres 60 
miesięcy z założeniem spłaty 59 rat miesięcznych. 
2. Szczegółowe warunki leasingu określono w projekcie umowy zwanej dalej „umową leasingową”, 
która zostanie podpisana pomiędzy Zamawiającym oraz Dostawcą lub wskazanym przez Dostawcę 
podmiotem leasingowym (bankiem). 
3. Warunki podstawowe umowy leasingowej:  
a) okres obowiązywania umowy leasingu operacyjnego wynosi 5 lat, 
b) opłata wstępna wynosić będzie 5 % licząc od wartości netto przedmiotu zamówienia, 
c) spłata 59 równych rat leasingowych odbywać się będzie w okresach miesięcznych. 



- oprocentowanie zmienne (tylko uwzględniające korektę o wskaźnik WIBOR 1M). 
d) wykup związany z zakupem przedmiotu leasingu 1% wartości netto przedmiotu zamówienia – opłata 

końcowa (wartość końcowa), 
e) po upływie okresu obowiązywania umowy leasingowej, po zapłacie ostatniej raty leasingowej, 

Zamawiający będzie miał prawo dokonania pierwokupu przedmiotu leasingu na własność po upływie 
okresu obowiązywania umowy. Powyższe oświadczenie może być złożone w terminie do ostatniego 
dnia obowiązywania umowy leasingu, 

 
§ 6 

Dostawca zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały okres realizacji umowy 
leasingu w zakresie ubezpieczenia OC, AC, NNW. 
 

§ 7 
1. Warunki dostawy przedmiotu leasingu: 

a) Dostawca we własnym zakresie, tj. własnym transportem, na własny koszt i na własne ryzyko 
dostarczy przedmiot leasingu (pojazd), w terminie określonym w pkt. 7 SIWZ, w dzień roboczy 
w godzinach od 8-14, do miejsca dostawy tj.: Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne, 
Oczyszczalnia ścieków w Łopusznej, ul. Szkolna 16, 34-432 Łopuszna, gdzie dokona jego 
rozruchu oraz przeprowadzi instruktaż dla pracowników Zamawiającego w zakresie eksploatacji 
i obsługi pojazdu. 

b) Wraz z przedmiotem leasingu (pojazdem) Dostawca przekaże Zamawiającemu wymagane w 
SIWZ dokumenty dotyczące pojazdu oraz urządzeń. 

c) Zamawiającemu przysługiwać będzie, oprócz innych przypadków przewidzianych w przepisach 
prawa cywilnego i ustawy PZP, prawo odmowy odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) w 
przypadku niedotrzymania przez Dostawcę określonego w SIWZ terminu dostawy przedmiotu 
leasingu (pojazdu) lub w sytuacji, gdy przedmiot leasingu (pojazd) nie spełnia warunków SIWZ. 
W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym punkcie Zamawiający 
wyznaczy Dostawcy dodatkowy termin na dostarczenie przedmiotu umowy zgodnego z SIWZ i 
wolnego od wad (nie krótszy niż 7 dni). Po bezskutecznym upływie powyższego terminu 
Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy w całości. 

d) Z prawa do odstąpienia, o którym mowa pkt c Zamawiający może skorzystać w ciągu 30 dni od 
upływu wskazanego w nim terminu. 

e) Zamawiający może odstąpić od umowy częściowo lub w całości w razie zaistnienia okoliczności 
powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 
przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym odstąpienie z tej przyczyny może nastąpić w 
terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach uzasadniających odstąpienie od 
umowy. W takim przypadku Dostawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego w 
tytułu wykonania części umowy 

f) Odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) dokona komisja złożona z upoważnionych 
przedstawicieli Zamawiającego i Dostawcy, w terminie do 1 dnia roboczego od dnia 
dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu). 

g) Dokumentem stwierdzającym prawidłowe wykonanie dostawy przedmiotu leasingu (pojazdu) 
będzie podpisany przez Strony, protokół odbioru. 

h) W czasie czynności odbioru Zamawiający jest uprawniony do sprawdzenia zgodności 
parametrów technicznych i wyposażenia przedmiotu leasingu (pojazdu) z wymaganiami 
określonym w SIWZ oraz w ofercie Dostawcy, stanu technicznego przedmiotu leasingu 
(pojazdu) i sprawności urządzeń w nim zamontowanych oraz kompletności dostarczonych 
dokumentów. 

i) W razie stwierdzenia w czasie odbioru, że parametry techniczne przedmiotu leasingu (pojazdu) 
lub wyposażenie są niezgodne z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz w ofercie, 
Zamawiający odmówi podpisania protokołu odbioru przedmiotu leasingu (pojazdu) do czasu 
dostarczenia przedmiotu leasingu (pojazdu) zgodnego z SIWZ i z ofertą Dostawcy.  

j)  Dostawca zobowiązany jest tak zorganizować dostawę przedmiotu leasingu (pojazdu), aby nie 
wywołała ona uciążliwości i niebezpieczeństwa dla użytkowników drogi. Za szkody wyrządzone 
przez Dostawcę w tym zakresie Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności wobec osób 
trzecich. 

§ 8 
1. Dostawca udziela zamawiającemu gwarancji na okres …. miesięcy, licząc od daty protokolarnego 
odbioru pojazdu wraz dokumentami przedmiotu umowy. 



2. Dostawca zobowiązuje się w okresie gwarancyjnym zabezpieczyć stacjonarny autoryzowany serwis 
podwozia oraz zabudowy leasingowanego pojazdu, zlokalizowany w odległości do 100 km w linii prostej 
od siedziby Zamawiającego, posiadający techniczną możliwość przystąpienia do usuwania zgłaszanych 
awarii w czasie do 24 godzin od momentu zgłoszenia w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w 
godzinach 8:00-16:00 
dane kontaktowe serwisu: …………………………………………………………….. 
3. Dostawca zobowiązuje się do pokrywania w okresie gwarancyjnym kosztów napraw (awarie nie 
wynikające z winy użytkownika – zamawiającego), a w szczególności, kosztów robocizny, kosztów 
diagnostyki komputerowej, kosztów materiałów i części z wyłączeniem tych części które uległy 
naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji. 

§ 9 
1. Osobami uprawnionymi do kontaktu i koordynacji realizacji niniejszej umowy są: 
po stronie Zamawiającego: ………………………, 
po stronie Dostawcy: ……………………………….. 
2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy 
koniecznych do prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. 
 

§ 10 
Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje 
prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy: 
a) zostanie rozwiązana firma Dostawcy lub leasingodawcy, 
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy lub leasingodawcy, 
c) Dostawca nie rozpoczął realizacji umowy mimo pisemnego wezwania przez Zamawiającego, 
d) Zamawiający odmówił protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia w przypadku jego 
niezgodności z ofertą Dostawcy 
e) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w 
tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach. 
2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 
a) Zamawiający zawiadomi go, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie 
będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy, 
b) Zostanie rozwiązana firma Zamawiającego, 
c) Zamawiający zostanie postawiony w stan likwidacji, 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
 

§ 11 
W przypadku niewykonania, nieterminowego lub nienależytego wykonania obowiązków w trakcie 
realizacji umowy strony ustalają następujące kary umowne: 
1.  Dostawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z winy Dostawcy – w wysokości 

10 % wartości przedmiotu umowy brutto, 
b) za opóźnienia w dostawie przedmiotu leasingu wraz ze wszystkimi dokumentami Zamawiającemu 

– w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień. 
2. Zamawiający zapłaci Dostawcy kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Dostawcę z winy Zamawiającego – w wysokości 

10 % wartości przedmiotu umowy brutto. 
b) Za opóźnienie w zapłacie faktury w wysokości ustawowych odsetek od wartości umownej za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki. 
3. Niezależnie od kar umownych Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza wartość kar umownych. 
 

§ 12 
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej po rygorem 

nieważności. 
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego. 



3. Ewentualne spory mogące wynikać na tle niniejszej umowy niezałatwione polubownie będą 
rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego. 

4. Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze 
Stron. 

 
 
 
 
…………………………………………    …………………………………… 

ZAMAWIAJĄCY       DOSTAWCA 


