
  

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

I.  

1. Przedmiotem umowy jest świadczony przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego leasing w 

rozumieniu art. 17b ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób 

prawnych (Dz.U.2021.1800 z późn. zm.) fabrycznie nowej ładowarki kołowej (dalej: 

Ładowarka lub Przedmiot leasingu). 

2. Ładowarka musi spełniać wszystkie wymogi dotyczące bezpieczeństwa oraz normy określone 

w obowiązującym w Polsce prawie.  

3. Parametry Ładowarki zastały określone w Załączniku nr 12 do SWZ – opisie przedmiotu 

zamówienia (dalej: OPZ), który wraz z ofertą Wykonawcy będzie stanowił Załączniki 
kolejno nr 1 i 2 do Umowy. 

II.  

1. Strony ustalają następujące warunki leasingu: 

1) Umowa leasingu operacyjnego zawarta została na 60 (sześćdziesiąt) miesięcy.  

2) Spłata rat leasingowych następować będzie w 59 (pięćdziesięciu dziewięciu) równych 

ratach miesięcznych przy zastosowaniu stałej stopy procentowej. 

3) Wpłata wstępna wynosi: 1% (jeden procent) wartości Przedmiotu leasingu netto, płatna 

jednorazowo w ciągu 7 (siedmiu)  dni od daty zawarcia Umowy. 

4) Ostatnia 60 (sześćdziesiąta) rata będzie stanowiła wartość wykupu Przedmiotu 

zamówienia. 

5) Nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów. 

6) Waluta leasingu – złoty polski. 

7) Spłata rat leasingowych – w terminie do 10 dnia każdego miesiąca. 

8) Przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

2. Strony ustalają następujące warunki płatności:  
 

1) Sposób finansowania – leasing operacyjny. 

2) Pierwsza rata leasingowa (opłata wstępna) zostanie uiszczona po protokolarnym 

odbiorze Przedmiotu leasingu przez Zamawiającego, w terminie zgodnym z treścią 

harmonogramu opłat leasingowych sporządzonym przez Wykonawcę, który stanowić 

będzie Załącznik nr 3 do Umowy. Termin ten nie może być krótszy niż 7 (siedem) dni 

licząc od daty podpisania protokołu odbioru Przedmiotu leasingu,  

3) opłata za wykup zostanie uiszczona w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od daty otrzymania 

przez Zamawiającego stosownej faktury VAT z tytułu zawarcia umowy sprzedaży. 



  

Zawarcie umowy sprzedaży i wystawienie faktury VAT, obejmującej opłatę za wykup 

nastąpi do 14 (czternastu) dni licząc od daty upływu okresu leasingu.  

III.  

1. Ładowarka leasingowana na podstawie niniejszej umowy musi być fabrycznie nowa i 

nieużywana. 

2. Ubezpieczenia Ładowarki dokona Zamawiający. 

3. Przez cały okres trwania umowy samochód pozostaje własnością Wykonawcy i jest przez 

niego amortyzowany dla celów podatkowych. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia Przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego, na własny koszt i 

odpowiedzialność, w terminie i na warunkach określonych w pkt. IV poniżej,  

2) przekazania Przedmiotu leasingu Zamawiającemu na podstawie protokołu odbioru 

podpisanego przez obie Strony, 

3) zapewnienia serwisu i napraw gwarancyjnych oraz pogwarancyjnych Przedmiotu 

leasingu na warunkach określonych w pkt. V poniżej, 

4) przeniesienia własności Przedmiotu leasingu na Zamawiającego z dniem zapłacenia 

opłaty za wykup po sporządzeniu stosownej umowy.  

5. Zamawiający ma prawo odmówić odbioru Przedmiotu leasingu i odstąpić  od umowy w 

terminie 7 (siedmiu) dni od dnia, jeżeli:  

1) Ładowarka, która została przedstawiona do wydania nie posiada parametrów i cech 

zgodnie ze  złożoną ofertą i OPZ,  

2) jest uszkodzona,  

3) jest niekompletna,   

4) mimo próby uruchomienia nie działa lub po uruchomieniu nieprawidłowo działa.  

IV.  

1. Wydanie Ładowarki Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi  do 5 (pięciu) miesięcy 

liczonych od dnia zawarcia niniejszej umowy. 

2. Zamawiający, na pisemny uzasadniony wniosek Wykonawcy, może wydłużyć okresy dostawy 

Ładowarki o maksymalnie 7 (siedem) dni kalendarzowych.  

3. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Ładowarki w ustalonym przez Strony dniu, przy 

czym Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego z 7 - dniowym 

wyprzedzeniem o planowanym terminie wydania.  

4. Wraz z Ładowarką Wykonawca wyda Zamawiającemu:  

1) kopię faktury zakupu pojazdu od zbywcy; 



  

 

2) instrukcję obsługi;  

3) wypełnioną gwarancję; 

4) książkę serwisową; 

5) kopię homologacji;  

6) dwa komplety kluczyków lub sterowników. 

5. Ładowarka przedstawiona do odbioru Zamawiającemu powinna być:  

1) zgodne z OPZ; 

2) zatankowana (min. 10 l paliwa);  

3) posiadać wykonany przegląd zerowy.  

V. 

1. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot leasingu przez okres [-] miesięcy.  

2. Gwarancja obejmuje bezpłatny autoryzowany serwis, w tym pełen zakres przeglądów i napraw 

wraz z ewentualnym transportem, wymianą części na fabrycznie nowe (dojazd/noclegi + 

robocizna + materiały/części). 

3. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarte w karcie gwarancyjnej Ładowarki będą mniej  

korzystne niż zapisy zawarte w Umowie, zastosowanie będą miały zapisy niniejszej  Umowy. 

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji awarii Ładowarki, czas reakcji serwisu od 

momentu zgłoszenia awarii nie powinien przekroczyć 48h w dni robocze, a zakończenie 

naprawy maksymalnie 14 dni od daty jej rozpoczęcia, w przypadku braku skutecznej naprawy 

wykonawca zapewni Ładowarkę zastępczą o porównywalnych parametrach na koszt 

Wykonawcy. 

5. W razie wymiany części i elementów na nowe okres gwarancji (na wymienione części i 

elementy) biegnie od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru reklamowanej części i 

elementu. Stosowny zapis  w tej kwestii winien się znaleźć w książce gwarancyjnej koparki. 

Zapis ust. 1 stosuje się odpowiednio. 

6. Po dwukrotnej naprawie tej samej części zamiennej podzespołu, jeżeli nadal wykazują one 

wady, Wykonawca wymieni je na nowe, wolne od wad, w terminie 7 dni roboczych, licząc od 

dnia złożenia przez Zamawiającego trzeciej reklamacji.  

7. W sprawach spornych wynikłych przy stwierdzaniu możliwości skorzystania  z gwarancji, 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania biegłego, który na podstawie ekspertyzy 

wskaże przyczynę uszkodzenia. Wynik ekspertyzy wraz z uzasadnieniem będzie wiążący dla 

Stron. 



  

8. W przypadku, gdy z  ekspertyzy, o której mowa w ust. 7, wynikać będzie,   że Zamawiający 

jest uprawniony do skorzystania z gwarancji, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony 

Wykonawca. W przypadku, gdy z ekspertyzy wynikać będzie, że uszkodzenia nie są objęte 

gwarancją, kosztami ekspertyzy zostanie obciążony Zamawiający. 

9. Reklamacje Zamawiający składać będzie pisemnie (dopuszcza się drogę mailową) w dni 

robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. 7:00-15:00, na adres ………………, nr tel./ 

mail ……………. 

10. Serwis pogwarancyjny (warunki gwarancji należy dołączyć do oferty): przeglądy serwisowe: 

pakiet przeglądów wraz z materiałami, robocizną i dojazdem serwisanta do siedziby 

Zamawiającego. 

11. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca zapewni dwóm operatorom Zamawiającego 

nieodpłatne szkolenie w zakresie obsługi codziennej i eksploatacji urządzenia, nieodpłatnie 

przeszkoli mechanika i elektryka z obsługi Ładowarki. 

VI. 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy obliczone  w załączniku nr 2 

(formularz cenowy) wynosi:  netto    ………….. zł (słownie : …………….. 

złotych), podatek VAT   ………….. zł (słownie : …………….  złotych), brutto    

 ……….…. zł (słownie : …………….. złotych). 

2. Cena określona w ofercie nie ulega zmianie w całym okresie obowiązywania umowy.  

3. 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.  

4. Zamawiający dokona zapłaty opłaty wstępnej po dokonaniu odbioru przedmiotu 

zamówienia potwierdzonego podpisaniem przez Strony protokołu odbioru. Termin ten nie 

może być krótszy niż 7 dni licząc od daty podpisania protokołu odbioru.   

5. Zapłata miesięcznych rat leasingowych będzie następowała zgodnie z harmonogramem spłat 

– płatność do 10. dnia każdego miesiąca.   

6. Za dzień spełnienia świadczenia uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego.   

7. Zamawiający zastrzega sobie potrącanie kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,  o 

którym mowa w ust.1.  



  

VII.  

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w 

formie kar umownych.  

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  

a. w przypadku odstąpienia od realizacji Przedmiotu leasingu z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy – Zamawiający naliczy karę w wysokości 10% ceny brutto 

umowy,   

b. w przypadku zwłoki w wydaniu Przedmiotu leasingu Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary w wysokości 0,1% ceny brutto zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

ale nie więcej niż 10% ceny brutto umowy,  

c. w przypadku zwłoki w usunięciu wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi 

Przedmiotu leasingu Zamawiający naliczy kary w wysokości 0,1% ceny brutto 

zamówienia za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 10% ceny brutto umowy,  

3. Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony nie może   

przekroczyć 25 % łącznego wynagrodzenia brutto. 

4. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania części lub całości przedmiotu 

umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżoną karę umowną bądź szkoda powstanie 

z innych przyczyn niż te, dla których zastrzeżono karę, Zamawiającemu przysługuje prawo 

do dochodzenia odszkodowań na zasadach ogólnych do wysokości pełnej szkody.   

VIII. 

Wykonawca zobowiązuje się:                

1. Informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do Wykonawcy przez 

organy lub osoby trzecie, których przedmiotem jest używana przez Zamawiającego 

Ładowarka lub w wyniku których jest zobowiązany ujawni informację o Zamawiającym lub 

używanej przez niego Ładowarki, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania udzielonych 

tym organom lub osobom informacji najpóźniej w dniu, w którym przekazał informację 

temu organowi lub osobie trzeciej, chyba że powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

zakazują informowania Zamawiającemu o takim zapytaniu, przy czym dla skuteczności 

takiego zastrzeżenia w umowie musi zostać wskazana podstawa prawna takiego zakazu. 



  

2. Ubezpieczać Przedmiot leasingu przez cały okres obowiązywania Umowy; 

3. Terminowo opłacać składki ubezpieczenia, zawierać umowy ubezpieczenia oraz 

przedstawiać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające opłacenie składek ubezpieczenia 

oraz dokumenty potwierdzające zawarcie umów ubezpieczenia przedmiotu leasingu w 

kolejnych okresach w trakcie trwania umowy leasingu, co najmniej 7 dni przed upływem 

terminu wygaśnięcia uprzednio zawartych umów  ubezpieczenia lub terminem płatności 

składek; 

4. Każdorazowo przed zawarciem umów ubezpieczenia uzgodnić z Zamawiającym  wartość 

rynkową Przedmiotu leasingu; 

5. Nie obciążać Przedmiotu leasingu prawami  na rzecz osób trzecich; 

6. Nie przelewać swoich praw wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie, bez 

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem nieważności. 

Zamawiający zobowiązuje się: 

1. Korzystać z Przedmiotu leasingu w sposób zgodny z jej przeznaczeniem; 

2. Utrzymywać Przedmiot leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały 

okres obowiązywania umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych do 

zachowania Ładowarka w stanie nie pogorszonym; 

3. Ponosić wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem Przedmiotu leasingu; 

4. Nie dokonywać przebudowy Ładowarki; 

5. Informować Wykonawcę o ujawnionych w  Przedmiocie leasingu wadach. 

IX. 

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części Umowy.  

3. Zamawiający ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 

okresu wypowiedzenia: 

1) W przypadku braku dostarczenia Przedmiotu leasingu w terminie określonym w 

umowie, 



  

2) W przypadku dostarczenia Przedmiotu leasingu z wadami prawnymi lub fizycznymi, 

przy czym w takim przypadku Zamawiający wezwie najpierw Wykonawcę do usunięcia tych 

wad w terminie 14 dni od otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia. 

4. Rozwiązanie Umowy może nastąpić w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia przez 

Zamawiającego okoliczności będących podstawą rozwiązania Umowy. 

5. W razie rozwiązania umowy w trybie określonym w ust. 3 Zamawiający jest zwolniony z 

obowiązku zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia  należnego za okres przypadający po dniu 

rozwiązania Umowy. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu przedmiotu leasingu w stanie 

istniejącym w dacie zwrotu.  

6. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany 

stawki podatku VAT. Zmiana umowy będzie dotyczyła w takim przypadku zmiany w 

zakresie kwoty VAT i kwoty wynagrodzenia brutto. 

X.      Osoba do kontaktu ze strony Zamawiającego: [-], tel.[-], mail [-]; 

  Osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy: [-], tel.[-], mail [-]. 

 

XI. 

1. Ewentualne kwestie sporne wynikłe w trakcie realizacji niniejszej Umowy Strony rozstrzygać 

będą polubownie. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 14 od dnia zgłoszenia przez jedną ze 

stron kwestii spornej, spory rozstrzygane będą przez Sąd powszechny właściwy miejscowo 

dla siedziby Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu Cywilnego, a także postanowienia Specyfikacji 

Warunków Zamówienia stanowiącej integralna część niniejszej umowy. 

XII.  

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy leasingu na wzorze obowiązującym u 

Wykonawcy, z zastrzeżeniem, że postanowienia zawarte w SWZ oraz OPZ zostaną uwzględnione w 

umowie leasingowej. Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu do 

zaakceptowania wzór umowy leasingu wraz z ogólnymi warunkami leasingu. W przypadku 

wystąpienia rozbieżności między zapisami niniejszych postanowień oraz SWZ a wzorem umowy 



  

Wykonawcy stosuje się istotne dla stron postanowienia umowy oraz SWZ. Integralną cześć umowy 

będzie stanowił SWZ , OPZ i oferta Wykonawcy 

     

  

  

  

  

  

  

  

  


