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Numer postępowania: MCM/WSM/ZP10/2020 

Załącznik Nr 4 do SIWZ 

 

(PROJEKT) UMOWY LEASINGU  nr …………../…/2020 

zawarta w …………………. w dniu ……………… r.  

 

Uwaga: Każdy z Zamawiających zawiera odrębną umowę z Wykonawcą  

 

Pomiędzy niżej wymienionymi Stronami: 

Milickim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Miliczu (56-300) przy ul. Grzybowej 1, 

NIP: 9161388184, REGON: 021370427 zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000367386, dla której akta rejestrowe prowadzi 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 

23 746 500,00 zł reprezentowanym przez: 

Prezesa Zarządu – Andrzeja Oćwieję, 

Wiceprezesa Zarządu – Andrzeja Sztanderę 

- 

Powiatowym Centrum Medycznym w Wołowie Sp. z o.o., 56-100 Wołów, ul. Inwalidów Wojennych 

26, NIP: 988-02-67-118, REGON: 020749596, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 

Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:  0000305310, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy, o kapitale zakładowym 

3 521 500,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu- Piotra Burdacha  

- zwaną Zamawiającym 

 

a 

………………………………………, NIP: ………………, REGON:……………, zarejestrowanym w 

Krajowym Rejestrze Sądowym Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS:  ……….., dla której 

akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy……………., ……… Wydział Gospodarczy, o kapitale 

zakładowym …………… zł, reprezentowaną przez: 

…………………………………………………….. 

 zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: …………………………………. 

 

Stosownie do rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „ Zakup w formie 

leasingu  i dostawa ambulansów ratunkowych typu „B” przez Milickie Centrum Medycznego     

sp. z o.o., w Miliczu oraz Powiatowe Centrum Medyczne w Wołowie Sp. z o.o., w wyniku którego 

jako najkorzystniejsza wybrana została oferta Wykonawcy oraz na podstawie ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.), 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i oferty Wykonawcy z dnia………………….. Strony 

zawierają umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego ambulansu ratunkowego typu B wg normy 

PN-EN 1789, bez wyposażenia medycznego, marki …………………,  w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu, dla Zamawiającego wraz z jego ubezpieczeniem i serwisem                       

w okresie realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje się nabyć na własność i oddać 

Zamawiającemu do używania fabrycznie nowy ambulans, o parametrach  zgodnych ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia, ofertą z dnia ………....2020 r., oraz opisem 

przedmiotu zamówienia zawartym w Załącznik Nr 1 do umowy, nazywane dalej „Przedmiotem 

leasingu”, a Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i szczegółowym opisem zamówienia zawartym 

w Załączniku Nr 1 do SIWZ, który jest Załącznikiem Nr 1 do umowy, postanowieniami niniejszej 

umowy i złożoną ofertą. 
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3. Wykonawca gwarantuje, że ambulans jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, 

zgodny z normą PN EN 1789+A1:2011 oraz z parametrami technicznymi opisanymi w Załączniku 

Nr 1 do SIWZ,  bez wyposażenia sprzętowego, odpowiada przepisom zawartym w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r., w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz 

zakresu niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016r., poz. 2022 z poźn. zm.), posiada niezbędne 

dokumenty: na pojazd bazowy z przedziałem medycznym. 

4. Wykonawca przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu                   

i dokonuje opłat (odpisów) amortyzacyjnych. 

4
1
.  Finansujący przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu                      

        i dokonuje opłat (odpisów) amortyzacyjnych. 

5. W ramach niniejszej umowy Zamawiający nabywa prawo pierwszeństwa wykupu Przedmiotu 

leasingu na warunkach określonych w niniejszej umowie i SIWZ. 

6. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do 

realizacji Przedmiotu umowy. 

7. Zbywcą pojazdu jest: …………………………………………………………..……… 

8. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu leasingu w zakresie OC, AC i NW 

przez cały okres trwania umowy na koszt Wykonawcy.  

9. Zamawiający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia. 

10.  Zamawiający zobowiązany jest także podejmować wszelkie niezbędne kroki mające na celu 

umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Wykonawcę od ubezpieczyciela. 

11. Zamawiający ponosi w stosunku do Wykonawcy odpowiedzialność za niedopełnienie lub 

nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków ubezpieczenia. 

12. Zamawiający ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także poniesie wszelkie 

koszty, w przypadku, gdy szkoda powstanie w okolicznościach wyłączających prawo Wykonawcy 

do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego.  

13. Zamawiający w szczególności ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek korzystania                          

z przedmiotu leasingu w warunkach lub w miejscu nie objętych ochroną ubezpieczeniową. 

 

§ 2 

SPOSÓB I WARUNKI WYKONANIA UMOWY 

 

1. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby 

Zamawiającego Milickiego Centrum Medycznego sp. z o.o., w Miliczu (56-300),                                 

ul. Grzybowa 1. 

1
1
. Strony ustalają, że dostawa przedmiotu leasingu zostanie dokonana do siedziby 

Zamawiającego Powiatowego Centrum Medycznego w Wołowie Sp. z o.o., 56-100 Wołów,                 

ul. Inwalidów Wojennych 26. 

2. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego z dwudniowym wyprzedzeniem              

o dokładnym terminie dostawy ambulansu e-mailem na adres: ……………………….…… 

3. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 48 miesięcy licząc od dnia dokonania odbioru 

przez Zamawiającego przedmiotu leasingu oddanego mu przez Wykonawcę do użytku. 

4. Oddanie Przedmiotu leasingu do użytku nastąpi w terminie 60 dni od dnia podpisania 

niniejszej umowy i odbędzie się w siedzibie Zamawiającego na podstawie protokołu 

przekazania i odbioru, w którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny Przedmiotu 

leasingu. 

5. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu Przedmiot leasingu: 

a) kompletny, zdatny do umówionego użytku o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze 

specyfikacją  istotnych warunków zamówienia, złożoną ofertą z dnia ……….. r., oraz 

opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do umowy, 

b) dopuszczony do ruchu przez odpowiedni organ administracji, 

c) wraz z dowodem rejestracyjnym (po potwierdzeniu zawarcia polisy OC, AC, NW 

zawartych z dniem zarejestrowania pojazdu i aktualnych na dzień wydania przedmiotu 

leasingu), 

d) wraz z dokumentami gwarancyjnymi wystawionymi przez gwaranta, 
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e) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i procedurami postępowania w trakcie 

użytkowania samochodów, 

f) zatankowany (powyżej stanu rezerwy), 

6. Zamawiający zobowiązany jest do sprawdzenia Przedmiotu leasingu pod względem jego 

zgodności ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożoną ofertą z dnia 

……….. r., w tym w szczególności jego stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu 

umowy leasingu. 

7. Podpisanie przez Zamawiającego protokołu przekazania i odbioru Przedmiotu leasingu od 

Wykonawcy bez zastrzeżeń, stanowi dowód przekazania Zamawiającemu Przedmiotu 

leasingu do korzystania w stanie przydatnym do umówionego użytku oraz stanowi podstawę 

do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT. 

8. W przypadku, gdy Przedmiot leasingu jest niezgodny  ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, złożoną ofertą z dnia ……….. r., oraz niniejszą umową, lub gdy brak jest 

któregokolwiek z wymaganych dokumentów, lub dokumenty te nie zawierają wymaganej 

treści, lub też ambulans posiada wady uniemożliwiające z jego korzystania zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru ambulansu oraz wyznaczyć 

Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 

dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 

9. Okres leasingu samochodu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu wydania tego 

samochodu i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w Harmonogramie Spłat 

stanowiącym Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 

10. W przypadku, gdy Zamawiający nie dokona odbioru samochodu przez okres dłuższy niż                         

30 dni z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę, Wykonawca jest uprawniony do 

odstąpienia od umowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wydać Zamawiającemu  dokument gwarancyjny samochodu 

otrzymany od zbywcy lub producenta, który uwzględniał będzie warunki oferty złożonej              

w przetargu oraz postanowienia niniejszej umowy. 

12. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego o wszelkich zapytaniach 

skierowanych do niego przez organy lub osoby trzecie, którego przedmiotem jest używany 

Przedmiot leasingu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zapytania, oraz w zakresie 

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

taką przekazał chyba że z powszechnie obowiązującego prawa wynika zakaz informowania 

Zamawiającego o takim zapytaniu. 

13.  Zamawiający zobowiązuje się: 

a. korzystać z Przedmiotu leasingu w sposób  zgodny z jego przeznaczeniem, 

b. utrzymywać Przedmiot leasingu w stanie przydatnym do umówionego użytku przez cały 

okres obowiązywania umowy, z uwzględnieniem jego normalnej eksploatacji oraz 

umożliwić Wykonawcy w uzgodnionym terminie zbadanie stanu Przedmiotu leasingu                 

i sposobu jego użytkowania, 

c. ponosić bieżące koszty eksploatacyjne ( paliwo, płyn do spryskiwacza, płyn ADBLUE, 

żarówki, wycieraczki itp.)  związane z użytkowaniem samochodu 

d. informować Wykonawcę o ujawnionych wadach Przedmiotu leasingu. 

14. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającego 

przechodzi ryzyko i odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

15. W trakcie trwania umowy  Wykonawca zapewni koordynację serwisu pojazdu lub jego 

naprawy, umówi termin wizyty, zapewni nadzór nad wykonaniem usług serwisowych                                        

i zapewni tą obsługę pojazdu na terenie Polski. 

16. W przypadku awarii lub naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych Wykonawca zapewni 

Zamawiającemu ambulans typu B zastępczy o podobnych parametrach i funkcjonalnościach. 

16. Zamawiający nie ma prawa wyjazdu samochodami poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wyjazd taki będzie możliwy po uzyskaniu zgody Wykonawcy oraz po dodatkowym ubezpieczeniu 

samochodu, o ile będzie to konieczne. Koszt dodatkowego ubezpieczenia będzie obciążał 

Zamawiającego. 
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17. Zamawiający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodów i do przestrzegania 

warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej samochodów, a w przypadku konieczności 

skorzystania z usług stacji obsługi samochodów do korzystania ze wskazanej przez Wykonawcę stacji. 

18. W przypadku, gdy w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem Zamawiającego 

związanym z powyższymi zobowiązaniami nastąpi utrata lub ograniczenie praw Wykonawcy jako 

uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmi, Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność 

odszkodowawczą wobec Wykonawcy i pokryje wszelkie szkody jakie Wykonawca poniesie z tego 

tytułu. 

19. Zamawiający ma prawo przekazać samochód do używania osobom trzecim, które będą świadczyły 

usługi medyczne na rzecz Zamawiającego, powiadamiając Wykonawcę o tym fakcie na piśmie. 

Jednak Zamawiający nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób 

trzecich, ani przenieść swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

20. Jeżeli sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę w samochodzie jest osoba trzecia, Wykonawca jest 

uprawniony – według własnego wyboru do likwidacji szkody z ubezpieczenia OC sprawcy lub 

własnego AC. 

21. Niezwłocznie po zgłoszeniu szkody w samochodzie, ale nie później niż w terminie 3 miesięcy od 

tej daty, Zamawiający jest zobowiązany przekazać samochód do naprawy do autoryzowanego serwisu. 

W razie opóźnienia w przekazaniu samochodu do naprawy trwającego dłużej niż 30 dni, Wykonawca 

– po pisemnym wezwaniu listem poleconym Zamawiającego do przekazania samochodu do warsztatu 

naprawczego – ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym co do wyodrębnionej 

części przedmiotu leasingu, którą stanowi przedmiotowy samochód. W uzasadnionych przypadkach, 

za zgodą Wykonawcy wyrażoną w formie pisemnej (list polecony; e- mail), Zamawiający może zostać 

zwolniony z określonego powyżej obowiązku. 

22. Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: 

zamykania i włączania alarmu oraz stosowania innych urządzeń zabezpieczających o ile zostały one 

zainstalowane w samochodzie. W przypadku kradzieży, jeśli samochód nie był odpowiednio 

zabezpieczony, odpowiedzialność za wszelkie powstałe szkody i koszty ponosi Zamawiający. 

 

§ 3 

WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy z tytułu leasingu ambulansu, wynagrodzenie, którego 

kwota zawiera wszelkie koszty, jakie Zamawiający jest zobowiązany ponieść w związku                    

z realizacją przedmiotu Umowy (w tym opłatę wstępną 5%, wszystkie raty leasingowe, koszty 

wykupu 1%, koszty związane z rejestracją samochodu, koszty transportu do Zamawiającego   

i koszty ubezpieczenia samochodu AC, OC, NW,) w wysokości: …………....... zł brutto 

(słownie: …………….……złotych brutto) płatne w 47 lub 48 stałych ratach leasingowych po 

……………zł netto + należny podatek VAT , wartość  brutto 1 raty wynosi: ……… zł  

(słownie: ……… zł brutto), 1 rata ubezpieczenia wynosi …………… zł netto + należny 

podatek VAT wartość  brutto 1 raty ubezpieczenia wynosi: ……… zł  (słownie: ……… zł 

brutto), opłata wstępna wynosi …………..  zł netto + należny podatek VAT wartość  brutto 

opłaty wstępnej wynosi: ……… zł  (słownie: …………………………………… zł brutto).  

2. Wynagrodzenie należne Wykonawcy płatne będzie w następujący sposób:  

a) Strony ustalają, że rozliczenie rat leasingu za dostarczony przedmiot umowy będzie 

następowało sukcesywnie przez okres 48 miesięcy od daty podpisania protokołu z jego 

odbioru.  

b)  Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po 

odbiorze sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na 

podstawie harmonogramu finansowego będącego  integralną częścią umowy leasingowej. 

Daty w nim podane są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy. 

c) Harmonogram finansowy, który zawiera kwoty rozbite na spłacany kapitał, odsetki i podatek 

oraz termin zapłaty stanowi Załącznik Nr 2 do Umowy. 

d) Opłata wstępna – płatna będze na podstawie faktury VAT płatna w dniu podpisania protokołu 

zdawczo-odbiorczego ambulansu. 

3. Za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. 
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4. Cena ewentualnego wykupu Przedmiotu leasingu wynosi netto: ……….. zł (słownie: 

………………………. zł netto), co stanowi 1% wartości netto przedmiotu leasingu określonej 

w ofercie Wykonawcy pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich należności 

wynikających z umowy leasingu. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada 

NIP:………………………………………… 

2. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), posiada                                                                                   

NIP: ………... 

 

§ 5 

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA WYKONANIE UMOWY 

 

1. Ze strony Zamawiającego osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie umowy oraz 

kontakt z Wykonawcą będzie: …………………………………….……, tel. ……………….. 

2. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prawidłowe wykonywanie umowy oraz kontakt              

z Zamawiającym będzie: ……………………………………….…………., tel. …………………... 

3. Strony mają prawo zmienić osoby, o których mowa w ust. 1 i 2. Zmiana tych osób nie stanowi 

zmiany umowy i zostanie dokonana poprzez pisemne zawiadomienie drugiej strony umowy o 

takiej zmianie. 

 

§ 6 

ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy opóźnienie w wydaniu 

Przedmiotu leasingu przekroczy dodatkowy termin określony w § 2 ust 8 umowy. 

2. 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. W takim przypadku, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ograniczone do  

rat leasingowych wymagalnych z tytułu faktycznego korzystania z ambulansu przez 

Zamawiającego. 

3. Zamawiający może odstąpić od umowy w trybie natychmiastowym, jeżeli zachodzi co 

najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a. zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1–1b, 1d i 1e ustawy - 

Pzp; 

b.  wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 24 ust. 1 ustawy - Pzp. 

c. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że państwo 

polskie uchybiło zobowiązaniom, które ciążą na nim na mocy Traktatów, dyrektywy 

2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, że Zamawiający udzielił 

zamówienia z naruszeniem przepisów prawa Unii Europejskiej. 

4. Zamawiający zastrzega możliwość rozwiązania niniejszej umowy Zgodnie z kodeksowym 

ujęciem umowy leasingu, art.  7098 § 4 i 5. 

5. Strony mogą rozwiązać umowę na mocy porozumienia stron. 

 

6. Umowa wygasa w przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Przedmiotu leasingu z 

przyczyn zawinionych przez Zamawiającego lub na skutek siły wyższej. Zamawiający jest 

jednak zobowiązany do zapłacenia Wykonawcy rat leasingowych wg zasad opisanych                     

w ust. 2. Na poczet rat leasingowych zostanie Zamawiającemu zaliczone odszkodowanie 

uzyskane od ubezpieczyciela. 

7. Zamawiający w przypadkach rozwiązania umowy lub odstąpienia zobowiązany jest do 

zwrócenia Wykonawcy Przedmiotu leasingu w stanie technicznym odpowiadającym jego 
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normalnemu zużyciu, jeżeli nie skorzystał z prawa pierwszeństwa wykupu. Do chwili zwrotu 

potwierdzonego protokolarnie, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia samochodu 

obciąża Zamawiającego. Z chwilą wydania ambulansu Wykonawcy wygasa jego roszczenie 

do żądania zapłaty pozostałych rat leasingowych. 

8. Wykonawca zrzeka się dochodzenia w stosunku do Zamawiającego roszczeń z tytułu 

odszkodowania, w szczególności z tytułu utraconych korzyści.  

9. W razie wystąpienia okoliczności noszących znamiona siły wyższej (w tym m.in. strajku 

generalnego, kwarantanny, zamknięcia zakładów produkcyjnych w związku z epidemią, itp.), 

tj. zdarzeń, których skutków i wpływu na wykonanie umowy nie dało się przewidzieć w 

chwili zawarcia umowy, a które znacząco wpływają na możliwość terminowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, Wykonawca może żądać od Zamawiającego odpowiedniego 

przedłużenia terminu wykonania umowy, a w razie gdy wskazane okoliczności uniemożliwią 

wykonanie przedmiotu zamówienia w ogóle, do odstąpienia od umowy. 

 

§ 7 

KARY UMOWNE 

 

1. W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej stron za niewykonanie postanowień 

umowy, strony zgodnie ustalają: 

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

a. za opóźnienie lub zwłokę w terminie realizacji dostawy ambulansu określonym w § 2 

ust. 4  umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy określonej w § 3 ust 1 

umowy, za każdy dzień opóźnienia; 

b. za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% 

wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

c. za nieuzasadnione rozwiązanie lub  odstąpienie od umowy przez Wykonawcę, w 

wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy; 

3. Zapłata kar umownych nie wyklucza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 

odszkodowania na zasadach ogólnych. 

4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy 

przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 

umowy. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego terminu płatności określonego na 

fakturze VAT, Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia ustawowych odsetek od daty 

wymagalności.   

6. Zamawiający oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od daty 

dokonania potrącenia zawierającą szczegółowe naliczenie kary umownej w przypadku 

zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

 

 

§ 8 

GWARANCJA 

 

 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji, które 

przysługują mu w stosunku do sprzedawcy lub producenta samochodu za wyjątkiem uprawnień do 

odstąpienia od umowy lub żądania obniżenia ceny. 

2. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z gwarancji Wykonawca wydaje Zamawiającemu w 

dniu wydania Przedmiotu leasingu dokumenty gwarancyjne dotyczące Przedmiotu leasingu, które 

otrzymał od gwaranta co uprawnia go do bezpośredniego realizowania uprawnień udzielonej 

gwarancji. 

3. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawcę o ujawnionych wadach w Przedmiocie 

leasingu oraz terminie i zakresie napraw gwarancyjnych wykonywanych wyłącznie we wskazanych w 

dokumencie gwarancji punktach napraw. 
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4. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z rękojmi Zamawiający może je realizować po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy. 

5. Konserwacja i naprawa Przedmiotu leasingu dokonywana będzie w autoryzowanych stacjach 

obsługi tj.: 

- …………………………………………………... 

- …………………………………………………... 

6.Warunki gwarancji samochodu bazowego i zabudowy medycznej zostały zawarte w Załączniku                 

Nr 3 do niniejszej Umowy. 

 

§ 9 

PRZENIESIENIE WIERZYTELNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z UMOWY 

 

Zamawiający w przypadku niespłacania w terminie należnych rat leasingowych,   wyraża zgodę na  

przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmie, która będzie 

dochodziła spłaty niespłaconych zobowiązań. 

 

§ 10 

OPCJA WYKUPU 

 

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo pierwszeństwa wykupu Przedmiotu leasingu za cenę wykupu 

wskazaną w § 3 ust. 4 umowy. 

2. Wygaśnięcie, odstąpienie lub rozwiązanie umowy w części nie ogranicza prawa Zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 1. 

3. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa pierwszeństwa wykupu może nastąpić w terminie 30 

dni od dnia zapłaty ostatniej raty leasingowej na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących 

własność przedmiotu leasingu podpisanych przez Strony umowy. 

4. Cena wykupu płatna będzie w terminie 14 dni od dnia przeniesienia własności Przedmiotu leasingu 

na Zamawiającego. 

5. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z prawa pierwszeństwa wykupu, Zamawiający sam 

dostarcza sprzęt na miejsce wskazane przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru Przedmiotu leasingu na podstawie protokołu odbioru                         

w terminie 30 dni od bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwszeństwa wykupu 

lub od dnia dostarczenia pisemnego powiadomienia od Zamawiającego o rezygnacji z prawa 

pierwszeństwa wykupu. 

7. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z opcji wykupu, Wykonawcy nie przysługują 

dodatkowe roszczenia z tego tytułu. 

 

§ 11 

1. Strony zgodnie oświadczają, że są administratorami danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych). 

2. Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe związane z realizacją niniejszej umowy z 

zachowaniem wymogów obowiązujących przepisów i z zapewnieniem odpowiednich środków 

technicznych i organizacyjnych w celu zapewnienia ich ochrony. 

 

§ 12 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE I ZMIANY UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych 

aktów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 
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3. W przypadku zaistnienia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, strony w pierwszej 

kolejności będą rozwiązywały je w drodze  negocjacji, a w razie nie dojścia do porozumienia, 

rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze stron. 

5. Wysokość rat leasingowych nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy, z wyjątkiem 

zaistnienia okoliczności określonych w ust. 6 pkt. 1 niniejszego paragrafu. 

6.  Strony umowy dopuszczają możliwość zmiany umowy: 

1) w zakresie wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy 

z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zmiana może nastąpić po przedłożeniu przez Stronę umowy dokumentów wykazujących, że 

zmiany te będą miały wpływ na wzrost kosztów wykonania zamówienia przez Wykonawcę               

w porównaniu z kosztami jakie ponosił Wykonawca w dniu składania oferty. 

2) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

3) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

4) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, 

itp.); 

5) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę; 

6) zmiany ze względu na wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 

7. Aktualizacja harmonogramu spłat ratalnych po dostawie, w zakresie dat płatności, wymaga zmian w 

formie aneksu. 

8. Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, 

nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu 

przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno wymagalnych jak i niewymagalnych, 

istniejących jak i nieistniejących, na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody 

Zamawiającego – są nieważne. 

9.Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 

1) oferta Wykonawcy, 

2) załącznik Nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 

3) dokumentacja przetargowa, w tym Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 

4) Załączniki do niniejszej Umowy: 

a) Załącznik Nr 1 – opis przedmiotu zamówienia, 

b) Załącznik Nr 2 – harmonogram finansowy, 

c) Załącznik Nr 3 – warunki gwarancji. 

Integralną część niniejszej umowy stanowią Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz                    

z pytaniami Oferentów i odpowiedziami udzielonymi przez Zamawiającego oraz oferta Wykonawcy. 

10. W przypadku rozbieżności między treścią umowy leasingu zaproponowaną przez leasingodawcę   

a niniejszą umową i Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia pierwszeństwo w stosowaniu 

będą miały postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i niniejszej umowy. 

 

 

              Zamawiający:                                                                              Wykonawca: 


