
         Załącznik Nr 3 
U M O W A  NR ..../17 (Istotne Postanowienia Umowy) 

 

zawarta w dniu ………………………. w ………………… pomiędzy: 
Zakładem Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. z siedzibą: ul. Białkowska 2C,  
69 - 108 Cybinka, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 
Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem 0000485337, NIP 5981632155, REGON 081173810, 
kapitał zakładowy 22 870 000 zł reprezentowaną przez: 
 
zwanym dalej Zamawiającym, 

a 
………………………………………………………………….. zwanym dalej 
Wykonawcą, 
łącznie zwanymi dalej „Stronami" lub z osobna „Stroną", po przeprowadzeniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień o wartości 
przedmiotu zamówienia poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych, przeprowadzonym na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu 
udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. 
o., będącego załącznikiem do zarządzenia Nr 2/4/2014 Prezesa Zarządu Zakładu 
Usług Komunalnych Cybinka Sp. z o. o. z dnia 28 kwietnia 2014 r. 
 

§ 1 
Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego (z opcją 
wykupu) jednego pojazdu typu wywrotka, zwanego dalej „Samochodem" lub 
„Przedmiotem Leasingu", na okres 60 miesięcy, zwana dalej „Przedmiotem 
Umowy", świadczona przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego zgodnie z 
Zapytaniem ofertowym - specyfikacją istotnych warunków zamówienia (dalej 
zwaną także: SIWZ), stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

2. Przedmiot Umowy wymieniony w ust. 1 obejmuje następujący Samochód: 
1) Marka:……………………………., 
2) Model:……………………………., 
3) Typ:………………………………., 
4) Rok produkcji: ………………….., 

3. Wykonawca zobowiązuje się nabyć i oddać Zamawiającemu do używania, 
Samochód o parametrach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalnych oraz 
wyposażeniu zgodnym z załącznikiem 1 do umowy i ofertą Wykonawcy z dnia 
…………r., stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 

4. Samochód musi: 
1) być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, roszczeń osób 

trzecich, z kompletną dokumentacją samochodu niezbędną do rejestracji oraz 
eksploatacji. 

2) spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce 
przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym 
warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o 
ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. 

5. Wykonawca przez cały okres trwania niniejszej Umowy wykonuje uprawnienia 
leasingodawcy wobec Przedmiotu Leasingu, a Zamawiający używa Przedmiotu 
Leasingu. Zamawiający wykupi Przedmiot Leasingu po zakończeniu Umowy. 

6. Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia pojazdu przez cały okres 
obowiązywania umowy w zakresie AC, OC, NNW. Akceptacja warunków 
ubezpieczenia jaki i firmy ubezpieczeniowej musi nastąpić przez obie strony  
w drodze odrębnego porozumienia. Koszty ubezpieczenia pojazdu przez okres 
obowiązywania umowy nie stanowią składnika ceny ostatecznej wykonania 
zamówienia. 



7. Zamawiający zobowiązuje się do używania Samochodu zgodnie z warunkami 
określonymi przez producenta Samochodu oraz jego funkcją. 
 

§ 2 
Wykup Samochodu 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykupu Samochodu za cenę określoną  
w ust. 3. 

2. W przypadku skorzystania z opcji wykupu Zamawiający zobowiązany jest złożyć 
Wykonawcy oświadczenie w formie pisemnej, w terminie nie później niż do 30 dni 
przed upływem terminu zakończenia leasingu. 

3. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu, Zamawiający 
wykupi Samochód za cenę ……………. PLN netto, stanowiącą ….. % wartości 
Przedmiotu Leasingu. 

4. Prawo własności Samochodu przechodzi na Zamawiającego po uregulowaniu 
wszelkich należności wynikających z Umowy w szczególności kosztów 
ubezpieczenia komunikacyjnego, wszelkich podatków oraz opłat związanych  
z wykonaniem Umowy oraz kwoty wykupu Samochodu określonej w ust. 3.  

5. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu otrzymania zapłaty wszystkich  
rat leasingowych określonych w Umowie oraz kwoty wykupu Samochodu 
określonej w ust. 3, wszystkie dokumenty przysługujące właścicielowi Samochodu,  
a w szczególności oryginał karty pojazdu. 

6. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa wykupu Zamawiający jest 
zobowiązany na własny koszt do dostarczenia Wykonawcy Przedmiotu Leasingu 
nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zakończenia Umowy. Przekazanie 
Samochodu nastąpi na podstawie protokołu wydania Samochodu. 

7. W przypadku, gdy w trakcie czynności przekazania Samochodu dojdzie między 
Stronami do rozbieżności w ocenie jego stanu technicznego lub Wykonawca 
stwierdzi występowanie szkód stanowiących ponadnormatywne zużycie 
Samochodu, które nie zostały usunięte w ramach ubezpieczenia, Strona, która 
powołuje się na występowanie szkód uprawniona jest do powołania biegłego 
rzeczoznawcy z listy biegłych sądowych, który dokona ekspertyzy w 
przedmiotowym zakresie. Koszty sporządzenia ekspertyzy będą pokryte przez 
stronę, której twierdzenia nie zostaną potwierdzone w ekspertyzie, zaś w 
przypadku gdy ekspertyza będzie miała charakter neutralny Strony pokryją jej 
koszty po połowie. 

§ 3 
Termin realizacji Umowy 

1. Okres leasingu operacyjnego Samochodu wynosi 60 miesięcy. 
2. Okres leasingu operacyjnego Samochodu rozpoczyna się w dniu przekazania 

Samochodu Zamawiającemu protokołem zdawczo-odbiorczym. 
3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Samochód najpóźniej w terminie do 28 

lutego 2018 r. 
§ 4 

Przekazanie i odmowa odbioru Przedmiotu Leasingu 
1. Wykonawca przekaże Samochód do siedziby Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż 

Wykonawca poinformuje Zamawiającego o dacie i godzinie przekazania 
Samochodu na co najmniej 2 dni przed tą datą. 

2. Przekazanie Samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę nastąpi protokołem 
zdawczo- odbiorczym, który będzie zawierać w szczególności: opis Samochodu 
(numer rejestracyjny, datę produkcji, numer VIN, stan licznika, dane 
Zamawiającego i Wykonawcy) oraz datę odbioru. Wzór protokołu zdawczo-
odbiorczego stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia wraz z Samochodem m. in.: 
1) instrukcję obsługi Samochodu w języku polskim, 
2) instrukcję obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego w języku polskim, 



3) książkę serwisowej i karty gwarancyjnej w języku polskim, 
4) zestaw co najmniej 2 kompletów kluczy do Samochodu, 
5) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty 

pojazdu, 
6) dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym Samochodu. 

4. Samochód przekazywany do odbioru Zamawiającemu powinien być: 
1) dopuszczony do ruchu przez właściwy organ administracji, 
2) sprawdzony przez Wykonawcę pod względem technicznym i gotowy do 

użycia, 
3) zatankowany odpowiednim paliwem w ilości pozwalającej na dojazd do 

stacji paliw oddalonej od miejsca przekazania pojazdu o 20 km, 
4) umyty z zewnątrz i czysty w środku. 

5. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający sprawdzi ogólny 
stan Samochodu i upewni się, że Samochód i jego wyposażenie są zgodne  
z Załącznikiem nr 1 do Umowy i ofertą oraz, że brak jest widocznych wad i usterek 
Samochodu. Wykonawca, najpóźniej podczas odbioru, przedłoży Zamawiającemu 
wszelkie wydruki i potwierdzenia uwiarygadniające parametry techniczne i 
funkcjonalne określone w Załączniku nr 1 do Umowy zaoferowanego i 
dostarczanego przez Wykonawcę Samochodu. 

6. W przypadku, gdy Przedmiot Leasingu ma wady lub jest niezgodny z Umową, lub 
gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów lub gdy dokumenty nie 
zawierają wymaganej treści zgodnej z SIWZ bądź uregulowanej przepisami 
prawa, Zamawiający odmówi odbioru Przedmiotu Leasingu oraz wyznaczy 
Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub usunięcie braków, jednak nie 
dłuższy niż 20 dni. 

7. Do momentu wydania Samochodu (protokolarnego przekazania) Zamawiającemu, 
Wykonawca ponosi ryzyko i odpowiedzialność związaną z dostawą Samochodu 
lub jego utratą. 

8. Za datę przekazania Samochodu Strony zgodnie przyjmują dzień sporządzenia 
protokołu zdawczo - odbiorczego bez zastrzeżeń. 

 
§ 5 

Obowiązki Wykonawcy, Gwarancja 
1. W ramach wykonywania Umowy i w ramach wynagrodzenia określonego w § 7 

Umowy Wykonawca jest zobowiązany do sfinansowania nabycia i dostarczenia 
Samochodu, 

2. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w ust. 1, odbywa się za 
wynagrodzeniem określonym w § 7 Umowy. 

3. Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu gwarancji: 
1) mechanicznej (bez limitu kilometrów) obejmującej silnik, podzespoły 

mechaniczne, podzespoły elektryczne i elektroniczne wyposażenie, system 
audio, system informacyjny, tapicerkę – na okres 24 miesiące od daty odbioru 
samochodu  

2) na powłoki lakiernicze obejmujące nadwozie oraz inne elementy lakierowane -  
na okres 36 miesięcy od daty odbioru samochodu 

3) na perforację elementów nadwozia - na okres 72 miesiące od daty odbioru 
samochodu 

4. W przypadku, gdy zapisy gwarancji zawarty w karcie gwarancyjnej Samochodu 
będzie mniej  korzystny niż zapis zawarty w Umowie, zastosowanie będą miały 
zapisy niniejszej Umowy. 

5. Czynności serwisowe Samochodu w okresie gwarancji, o której mowa w ust. 3, 
będą świadczone przez Wykonawcę nieodpłatnie, o ile uszkodzenia nie wystąpiły  
z powodu nieprawidłowego użytkowania Samochodu przez Zamawiającego. 
Czynności serwisowe mogą być wykonywane w siedzibie Zamawiającego.  



6. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad/usterek w Samochodzie 
Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia w terminie do 14 dni, licząc od  
przekazania Wykonawcy pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-mail) 
reklamacji złożonej przez Zamawiającego. Dopuszczalna jest forma wskazania 
serwisu przez Wykonawcę, w którym naprawiana będzie wada/usterka 
Samochodu. 

7. W razie wymiany części i elementów na nowe na skutek wystąpienia okoliczności  
opisanych w ust. 6 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 każdego 
pojazdu.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu usunięcia wad 
wskazanych w ust. 6 na pisemny (dopuszczalna droga faksowa lub e-mail) 
wniosek Wykonawcy zawierający informacje o przyczynie oraz ewentualny termin 
naprawy. Całkowity termin usunięcia wad nie może przekroczyć 21 dni, licząc od 
złożenia przez Zamawiającego reklamacji, o której mowa w ust. 6. 

9. 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. 
Termin ten może zostać przedłużony na zasadach określonych w ust. 8. 

10. 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. 

11. W przypadku, gdy z  ekspertyzy, o której mowa w ust. 10, 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. 

12. Reklamacje, o których mowa w ust. 6 i 9, Zamawiający składać będzie pisemnie  
(dopuszcza się drogę faksową i e-mail) w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 
na adres Wykonawcy, nr faksu ………………, adres e-mail: …………….. 

13. Wykonawca gwarantuje sieć serwisową, zapewniającą obsługę na terytorium RP 
(serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) Przedmiotu Leasingu – w maksymalnym 
obrębie do 100 km od siedziby zamawiającego. 

 
§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 
1. Zamawiający jest zobowiązany do: 

1) korzystania z Samochodu do realizacji zadań objętych działalnością 
Zamawiającego; kierowcami Samochodu będą upoważnieni pracownicy 
Zamawiającego posiadający stosowne uprawnienia, 

2) korzystania z Samochodu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami 
prawa dotyczącymi użytkowania Samochodu i dróg, warunkami i normami 
technicznymi oraz eksploatacyjnymi określonymi przez producenta Samochodu 
oraz jego przeznaczeniem i wyposażeniem, 

3) niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o awarii Samochodu, kradzieży, 
lub kradzieży wyposażenia Samochodu albo o wystąpieniu innej szkody. 
Jednocześnie Zamawiający w przypadku wypadku drogowego lub kradzieży 
Samochodu lub elementów jego wyposażenia zobowiązany jest do 
niezwłocznego powiadomienia Policji i odnotowania danych jednostki Policji, 
która prowadzi sprawę oraz w miarę możliwości uzyskania protokołu 
policyjnego z miejsca zdarzenia. W przypadku kolizji drogowej, Zamawiający 
może złożyć oświadczenie lub uzyskać pisemne oświadczenie od sprawcy bez 
konieczności powiadamiania Policji.  



2. W przypadku utraty przez Zamawiającego dowodu rejestracyjnego, kluczyków, 
tablic rejestracyjnych lub innych części składowych Samochodu Zamawiający 
niezwłocznie powiadomi Wykonawcę o tym fakcie. Wykonawca zobowiązuję się 
do współdziałania w uzyskaniu wymienionych dokumentów lub części przez 
Zamawiającego, przy czym Zamawiający pokryje niezbędne koszty związane z ich 
powtórnym uzyskaniem. 

3. Zamawiający ponosi koszty związane z użytkowaniem Samochodu przez cały 
czas trwania Umowy, w tym koszty ubezpieczenia Samochodu. 
 

§ 7 
Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Za wykonanie Przedmiotu Umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
wynagrodzenie łączne w wysokości …………….. PLN netto (słownie: …………), 
obejmujące wszystkie koszty związane z wykonaniem Umowy. Na wynagrodzenie 
łączne składają się: 
1) opłata wstępna (pierwsza rata) stanowiąca 20 % wynagrodzenia:…………

 PLN netto, 
2) wynagrodzenie z tytułu rat leasingowych: 59 rat leasingowych w kwocie: 

……… 
PLN netto każda, które stanowią razem kwotę  ………………………. PLN 
netto. Wysokość rat leasingowych (miesięcznych) uzależniona jest od zmian 
stopy WIBOR 1M. Kalkulacja raty leasingowej oparta jest na wysokości 
WIBOR 1M=1,66% (z dnia 20.11.2017 r.). Oprocentowanie zmienne - część 
odsetkowa raty bieżącej ulegnie obniżeniu w przypadku spadku WIBOR 1M 
lub podwyższeniu w przypadku jego wzrostu.  

3) wynagrodzenie z tytułu wykupu Samochodu stanowiące …. % wartości 
przedmiotu Leasingu: …………………….PLN netto, 

2. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1-2, mieszczą się koszty 
leasingu (łączna kwota za okres 60 miesięcy). 

3. W wynagrodzeniu Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca uwzględnił 
wszystkie koszty niezbędne dla prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca będzie otrzymywał raty leasingowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 
miesięcznie, na podstawie prawidłowo wystawionych faktur. 

5. Pierwszą fakturę Wykonawca wystawi na podstawie podpisanego bez zastrzeżeń 
protokołu zdawczo-odbiorczego. W ostatniej fakturze Wykonawca uwzględni 
wynagrodzenie z tytułu wykupu samochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, 
zgodnie z § 2. 

6. Zestawienie wysokości i terminów wystawiania faktur zawiera sporządzony przez 
Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego załącznik Nr 4 do Umowy - 
Harmonogramie rat leasingowych. 

7. Kwotę wynagrodzenia netto Wykonawca powiększy o należny podatek VAT 
według stawki obowiązującej na dzień wystawienia faktury. 

8. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 może ulec zmianie w 
przypadkach określonych w Umowie. 

9. Raty leasingowe uiszczane będą w terminach comiesięcznych począwszy  
od miesiąca następnego, po miesiącu w którym dokonano odbioru Samochodu, 
zgodnie z § 4 ust. 8 Umowy. Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty rat 
leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego, o którym mowa w   
ust. 6, będącego  integralną częścią umowy. Harmonogram ten poza 
zestawieniem wysokości rat i terminów wystawiania faktur będzie zawierać 
terminy zapłaty rat leasingowych płatnych na rachunek bankowy Wykonawcy 
wskazany na fakturze, przy czym termin zapłaty faktury, zawarty w tym 
harmonogramie, wynosić będzie 21 dni od daty terminu wystawienia faktur. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu przed terminem 



zapłaty, prawidłowo wystawioną fakturę  
z terminem zapłaty raty wynikającym z ww. harmonogramu.  

10. Za dzień dokonania zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku Wykonawcy. 
11. Zmiana wysokości raty leasingowej wynikająca ze zmiany stopy WIBOR 1M, 

zgodnie z ust. 1 pkt 2, nie stanowi zmiany Umowy. 
 

§ 8 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy 
stosowane będą kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach: 
1) w przypadku niedotrzymania terminów wskazanych w § 3 ust. 3 Wykonawca 

zostanie obciążony karą umowną w wysokości 0,3 % wysokości wynagrodzenia 
łącznego netto, o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

2) w przypadku nie dostarczenia Samochodu wolnego od wad w terminie 
wskazanym w § 4 ust. 6 Umowy Wykonawca zostanie obciążony karą umowną 
w wysokości 0,5 % wysokości wynagrodzenia łącznego netto, o którym mowa  
w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, 

3) w przypadku braku usunięcia w ramach gwarancji wad/usterek Samochodu,  
w terminie określonym w § 5 ust. 6 i 8 Wykonawca zostanie obciążony karą 
umowną w wysokości 0,3 % wysokości wynagrodzenia łącznego netto, o 
którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia. 

2. Strony ustalają, że kara umowna będzie płatna przez Wykonawcę w terminie 14 
dni kalendarzowych od doręczenia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej 
noty obciążeniowej. 

3. Kary umowne stają się wymagalne z chwilą powstania podstawy ich naliczenia. 
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu 
Umowy, jeśli szkoda przekracza ustaloną wysokość kary umownej lub gdy 
powstała z przyczyn, dla których kary umownej nie zastrzeżono. 

 

§ 9 
Odstąpienie od Umowy 

1. Zamawiający, niezależnie od innych uprawnień, może odstąpić od Umowy w 
całości bądź w części w przypadku, gdy: 
1) Wykonawca opóźnia się z wydaniem Zamawiającemu Samochodu o ponad 20 

dni w stosunku do terminu określonego w § 3 ust. 3, 
2) Samochód nie spełnia wymagań określonych w Umowie, a Wykonawca  

w wyznaczonym przez Zamawiającego dodatkowym terminie nie dostarczył 
Samochodu spełniającego te wymagania, 

3) Wykonawca przystąpił do likwidacji swojego przedsiębiorstwa, z wyjątkiem 
likwidacji przeprowadzonej w celu przekształcenia lub restrukturyzacji. 

2. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 prawo złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przysługuje Zamawiającemu w terminie 30 
dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o okolicznościach 
uzasadniających odstąpienie od Umowy, jednak nie później niż do dnia 
zakończenia leasingu. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie 
pisemnej pod rygorem nieważności. Oświadczenie o odstąpieniu musi zawierać 
uzasadnienie. 

3. Wykonawca może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na koniec miesiąca, w 
którym oświadczenie zostało złożone, jeżeli Zamawiający dopuszcza się zwłoki 
która przekracza 30 dni z zapłatą co najmniej jednej raty leasingowej, pomimo 
spełnienia przez Wykonawcę wszystkich zobowiązań obligujących Zamawiającego 
do jego uregulowania. Wypowiedzenie może nastąpić po uprzednim wyznaczeniu 
na piśmie Zamawiającemu terminu co najmniej 7 dni roboczych liczonych od dnia 
otrzymania pisma do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie 
bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Wykonawca będzie mógł 



wypowiedzieć Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowy, Wykonawcy 
przysługuje prawo do żądania zapłaty zaległych należności wraz z odsetkami 
ustawowymi. 

4. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej na podstawie ust. 1, 
2 lub 3, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za okres przypadający do dnia 
rozwiązania lub odstąpienia od Umowy a w przypadku wystąpienia okoliczności o 
których mowa w ust. 3 przysługuje Wykonawcy także odszkodowanie.  

5. W przypadku wypowiedzenia Umowy lub odstąpienia od niej przekazanie 
Samochodu nastąpi na podstawie protokołu wydania Samochodu.  

 
§ 10 

Przedstawiciele Stron 
1. Nadzór i koordynację prawidłowej realizacji Umowy oraz odbioru i zdania 

przedmiotu Umowy będą sprawować: 
1) ze strony Zamawiającego: 

…………………………. tel. ………………, e-mail: ……………………. 
2) ze strony Wykonawcy: 

…………………………. tel. ………………, e-mail: ……………………. 
2. Strony mają prawo do zmiany oraz uzupełniania w czasie obowiązywania Umowy 

składu osób, o których mowa w ust. 1, informując o tym drugą Stronę na piśmie, 
za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu, bez konieczności sporządzania 
aneksu do Umowy. 

3. Zamawiający będzie dokonywał wszelkich zgłoszeń pod wskazane kontakty w 
niniejszej Umowie. 

 

§ 11 
Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy 
prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. - 
Dz. U. z 2017 r., poz. 459 z późn. zm.). 

2. Jeżeli okaże się, że do sprawnej realizacji przedmiotu Umowy niezbędne jest 
dokonanie wzajemnych dodatkowych uzgodnień, Strony poczynią te uzgodnienia 
niezwłocznie. 

3. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z 
zastrzeżeniem zmian co do których postanowienia Umowy przewidują inną formę 
zmiany. 

4. Ewentualne spory, które mogą wyniknąć na tle realizacji postanowień Umowy, 
Strony podejmą się rozstrzygnąć polubownie. W razie braku możliwości 
polubownego rozwiązania sporów, będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla 
siedziby Zamawiającego. 

5. Umowa została sporządzona w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach po 
jednym dla każdej ze stron. 

6. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowią jej integralną część. 
7. Wykaz załączników: 

1) Załącznik nr 1 - SIWZ, 
2) Załącznik nr 2 - oferta Wykonawcy, 
3) Załącznik nr 3 - protokół zdawczo-odbiorczy Samochodu - wzór, 
4) Załącznik nr 4 - harmonogram rat leasingowych. 

 
 

Zamawiający       Wykonawca 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 3 do Umowy 

Wzór 

PROTOKOŁ ZDAWCZO - ODBIORCZY SAMOCHODU 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że na podstawie Umowy Nr…. z  dnia ………. 

Wykonawca  .............................................................. z siedzibą w ………………….. 

dostarczył do siedziby Zamawiającego (adres: ……………………………………….) 

Samochód (pojazd typu wywrotka) marki: .... …….. model: ..............  wersja: ………. 

pojemność silnika………… moc silnika ………… rodzaj i kolor lakieru ………….  

numer podwozia /numer VIN ........................................................  rok produkcji ……… 

numer rejestracyjny……………… końcowy stan licznika ............. ………………* 
 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że na podstawie Umowy Nr…. z  dnia ………. 

Wykonawca  .............................................................. z siedzibą w ………………….. 

zwrócił Wykonawcy .........................................................  w miejscu …………….  

Samochód (pojazd typu wywrotka) marki: .... …….. model: ..............  wersja: ………. 

pojemność silnika………… moc silnika ...... …..rodzaj i kolor lakieru …………. 

numer podwozia /numer VIN ......................  rok produkcji :……………………………. 

numer rejestracyjny ....................................  końcowy stan licznika . ………………* 
 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że ww. Samochód jest zgodny/nie jest zgodny* 

z wykazem określającym parametry techniczno-użytkowe podanym w Załączniku  

Nr 1 do Umowy wymienionej na wstępie*. Przekazany Samochód posiada wszystkie 

wymagane Umową dokumenty i oświadczenia*: 

1) instrukcję obsługi Samochodu w języku polskim,, 

2) instrukcję obsługi urządzeń i wyposażenia dodatkowego w języku polskim,, 

3) książkę serwisową i karty gwarancyjnej w języku polskim, 

4) zestaw 2 kompletów kluczy do Samochodu, 

5) potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopię karty pojazdu, 

6) dowód rejestracyjny z aktualnym przeglądem technicznym Samochodu, 

7) …………………………………………………… . 

Wykonawca oświadcza, że ww. Samochód jest sprawny technicznie*, przygotowany 

do eksploatacji  oraz wolny od wad fizycznych i prawnych*, a także wszelkich 

długów i obciążeń*, oraz jest odpowiedniej jakości określonej dla tego asortymentu*. 

Samochód wraz z wymaganymi dokumentami został dostarczony w terminie*/ z 

opóźnieniem ……. dni*. 

Niniejszym protokołem stwierdza się, że Wykonawca wywiązał się ze zobowiązań 

określonych w Umowie w zakresie dostarczenia w/w Samochodu*. 

 

Uwagi : …………………………………………………………………………………….. 
 

W IMIENIU WYKONAWCY:   W IMIENIU ZAMAWIAJĄCEGO: 

 
 

 

*niepotrzebne skreślić 


