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  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

1. Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy 

stosowanej przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień: 

1.1. Opłata początkowa w wysokości brutto 1% zł wartości początkowej brutto 

przedmiotu leasingu, 

1.2. Czas obowiązywania umowy 60 miesięcy (5 lat),  

1.3. Opłata końcowa płatna po zapłaceniu wszystkich rat leasingowych w wysokości 

brutto  1 % wartości początkowej brutto przedmiotu leasingu, 

1.4. W raty leasingowe powinny być wliczone wszystkie koszty, które poniesie 

Zamawiający jako korzystający. W szczególności cena powinna obejmować: koszt 

nabycia przez Wykonawcę sprzętu sportowego określonego w opisie przedmiotu 

zamówienia, jego ubezpieczenie od zdarzeń losowych (w szczególności od ognia, 

zalania, przepięć elektrycznych),wszelkie podatki oraz inne opłaty  jakie powinien 

uiścić Zamawiający w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu. Raty 

leasingowe winny ponadto zawierać koszty obowiązkowych przeglądów sprzętu, 

jeżeli takie przeglądy są wymagane przez producenta.  

1.5. Stałe miesięczne raty leasingowe.  

1.6. Wykonawca gwarantuje dostawę i montaż przedmiotu umowy w siedzibie 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż  90 dni od dnia zawarcia umowy. 

1.7. własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy umowny leasingu na 

Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu umowy leasingu. 

1.8. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą, 

a Zamawiającym daty i godziny odbioru. Do wydania przedmiotu umowy może dojść 

wyłącznie w czasie godzin pracy Zamawiającego. Odbiór nastąpi w siedzibie 

Zamawiającego (ul. Oględowska 6, 28 – 200 Staszów). 

1.9. Wykonawca dostarczy w formie papierowej  dokumentację, która będzie zawierać: 

instrukcje obsługi, informacje na temat eksploatacji urządzeń oraz atesty i certyfikaty 

wyposażenia w języku polskim. 

1.10. Odbiór zostanie przeprowadzony na podstawie dokumentów potwierdzających 

zgodność dostarczonych urządzeń z ofertą Wykonawcy takich jak: dokumentacje 

techniczno – ruchowe, karty katalogowe, instrukcje oraz bezpośrednich oględzin. 

1.11. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy wówczas, gdy: 

- stwierdzi wady przedmiotu umowy, 

- przedmiot umowy nie będzie odpowiadał warunkom określonym w SIWZ lub 

w ofercie Wykonawcy 

1.12. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w niniejszym 

punkcie Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 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. 

1.13. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - 

odbiorczym podpisanym przez osoby upoważnione przez Zamawiającego i 

Wykonawcę, 
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1.14. Za datę odbioru przedmiotu umowy Strony zgodnie przyjmują dzień 

sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń 

1.15. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy 

przysługuje prawo naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie. 

1.16. Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowań stanowią kary 

umowne. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego wskutek okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie 

przedmiotu  zamówienia, 

-  za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie, Zamawiający naliczy 

Wykonawcy kary umowne w wysokości 0,1 % za każdy dzień zwłoki od wartości 

brutto niedostarczonego sprzętu. 

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy 

przez Wykonawcę  wskutek okoliczności za które odpowiada Zamawiający w 

wysokości 5 % wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 

1.17. Zamawiający nie przewiduje dodatkowych form zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

1.18. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej 

w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.  

Zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy mogą wynikać z 

następujących okoliczności: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

wykonawcę. 

Ponadto zakazuje się wprowadzania istotnych zmian zawartej umowy, zgodnie  

z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

1.19. Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony 

poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

1.20. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy 

Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy  Prawo zamówień publicznych . 

2. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień przedstawionego przez Wykonawcę 

wzorca Umowy, będzie sprzeczne z warunkami opisanymi w pkt 1, SIWZ oraz ofertą 

Wykonawcy postanowienia te nie wiążą Stron, a zawarta umowa zachowuje pełną moc 

i skuteczność w treści zgodnej z warunkami i zasadami opisanymi w pkt 1, SIWZ oraz 

ofertą Wykonawcy 

 

        

 


