
Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

1. Poprzez zawarcie niniejszej Umowy Finansujący zobowiązany jest do nabycia, w zakresie 

działalności swego przedsiębiorstwa, Przedmiotu Leasingu od oznaczonego Dostawcy  

i oddania Przedmiotu Leasingu Korzystającemu do używania albo używania i pobierania 

pożytków na zasadach określonych w umowie, a Korzystający zobowiązany jest  

do zapłaty Finansującemu wynagrodzenia pieniężnego, w uzgodnionych ratach, równego 

co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez 

Finansującego o parametrach technicznych i warunkach określonych w SIWZ. 

2. Forma finansowania: leasing operacyjny. 

3. Okres leasingowania: 36 miesięcy (zgodnie z SIWZ) licząc od daty protokólarnego 

przekazania przedmiotu leasingu do korzystania bez zastrzeżeń. 

4. Termin przekazania przedmiotu leasingu: najpóźniej do dnia 30.11.2017 r.  

5. Finansujący lub wskazany przez niego Podwykonawca zobowiązuje się przekazać 

przedmiot leasingu Korzystającemu – dostawa i rozładunek na ryzyko i koszt Wykonawcy, 

do siedziby Zamawiającego. 

6. Ze strony Korzystającego osobą odpowiedzialną za przyjęcie przedmiotu leasingu jest 

Przedstawiciel Zamawiającego. 

7. Ze strony Finansującego lub wskazanego przez niego Podwykonawcę osobą 

odpowiedzialną za przekazanie przedmiotu leasingu jest Przedstawiciel Finansującego 

lub upoważniony Przedstawiciel Podwykonawcy. 

8. Wymienione wyżej osoby, sporządzą protokół zdawczo – odbiorczy z przekazania 

przedmiotu leasingu, który stanowić będzie podstawę wystawienia faktury za opłatę 

wstępną. 

9. W dniu przekazania przedmiotu leasingu Finansujący lub Podwykonawca zobowiązany 

jest wydać Korzystającemu oryginały wszelkich atestów, homologacji lub inne dokumenty 

umożliwiające zarejestrowanie pojazdu w Polsce a także w oryginale: książki serwisowe, 

gwarancyjne i inne dokumenty związane z przedmiotem umowy. 

10. Korzystający zastrzega sobie prawo zgłaszania reklamacji w przypadku stwierdzenia 

braków wyposażenia lub wad jakościowych. Reklamacje te, zgodnie z Kodeksem 

cywilnym, winny być składane niezwłocznie po ich stwierdzeniu. 

11. Opłata wstępna – 30% wartości początkowej nabycia przedmiotu zamówienia leasingu. 

12. Korzystający dokona zapłaty opłaty wstępnej po otrzymaniu kompletu wymaganych przez 

Korzystającego dokumentów przelewem, w terminie do 7 dni od podpisania umowy 

leasingu pod warunkiem dostarczenia faktury z tytułu opłaty wstępnej na 3 dni robocze 

przed terminem płatności na rachunek bankowy Finansującego wskazany w fakturze. 

13. Wartość wszystkich rat leasingowych wraz z opłatą wstępną i wykupem Finansujący 

zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia. 

14. Termin płatności rat leasingowych – do 25-go dnia miesiąca. 

15. Opłata końcowa (wartość wykupu na własność po zakończeniu okresu trwania umowy 

leasingu): 

15.1. ciągnika rolniczego – nie więcej niż 20% wartości początkowej nabycia przedmiotu 

zamówienia. 

16. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu, Korzystającemu przysługuje prawo do 

nabycia przedmiotu leasingu za wykup określony w umowie leasingu. W tym celu 

Finansujący w terminie 30 dni przed zakończeniem umowy wystawia fakturę pro – forma 



na wartość wykupu, płatną na rachunek bankowy Finansującego wskazany w fakturze  

w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia Korzystającemu. Korzystający w tym terminie 

może także oświadczyć, iż nie zamierza skorzystać z prawa do wykupu. Zapłata faktury 

pro – forma stanowi o przejściu tytułu własności przedmiotu leasingu na Korzystającego. 

17. W terminie 7 dni od dnia zapłaty faktury pro – forma na wartość wykupu przedmiotu 

leasingu Finansujący wystawia na rzecz Korzystającego fakturę VAT z tytułu wykupu.  

18. Na żądanie Korzystającego zgłoszone w terminie płatności faktury pro – forma na wartość 

wykupu, Finansujący zawrze z Korzystającym umowę dokumentującą przeniesienie 

własności przedmiotu leasingu na Korzystającego. W takiej sytuacji faktura VAT z tytułu 

wykupu zostanie wystawiona w terminie 7 dni od daty zawarcia przedmiotowej umowy. 

19. Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokona Finansujący. 

20. Korzystający upoważnia Finansującego do wystawienia faktur VAT bez podpisu. 

21. Strony umowy uzgadniają, że Korzystający ma prawo pomniejszyć fakturę Finansującego 

o naliczone kary. 

22. Cena zakupu przedmiotu leasingu netto/brutto wynosi …………………/………………… 

(zgodnie ze złożoną ofertą). 

23. Opłata wstępna netto……………………………………………... (zgodnie ze złożoną ofertą). 

24. Rata leasingu netto………………………………….……………. (zgodnie ze złożoną ofertą). 

25. Opłata końcowa netto………………………………………..…… (zgodnie ze złożoną ofertą). 

26. Raty leasingowe są równe w okresie trwania umowy. 

27. Stała stopa procentowa w okresie trwania umowy. 

28. Zmiana harmonogramu – bezpłatnie raz na rok. 

29. Możliwość doposażenia sprzętu podczas trwania umowy. 

30. Wpłata rat leasingowych dokonywana będzie przelewem na rachunek  

w ......................... nr ........................................................................................................... . 

31. Finansujący lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub 

importerem pojazdu na terenie RP na dostarczony pojazd udzieli gwarancji jakości na cały 

pojazd .......... miesięcy (nie może być krótsza niż 12 miesięcy) od daty podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

32. Finansujący lub wskazany przez niego Podwykonawca będący producentem lub 

importerem pojazdu na terenie RP zobowiązany jest w okresie gwarancji do: podjęcia 

naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia Korzystającego (telefon lub faks). 

33. Bieg terminów gwarancji jakości i rękojmi za wady fizyczne przedmiotu leasingu 

rozpoczyna się od daty podpisania przez Strony protokołu zdawczo – odbiorczego. 

34. Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 10% ceny zakupu 

przedmiotu leasingu brutto za odstąpienie od umowy przez Finansującego z przyczyn 

nieleżących po stronie Korzystającego. 

35. Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 10% ceny zakupu 

przedmiotu leasingu brutto za odstąpienie od umowy przez Korzystającego z przyczyn 

zależnych od Finansującego. 

36. Korzystający może obciążyć Finansującego karą umowną w wysokości 0,3% ceny zakupu 

przedmiotu leasingu brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu 

przedmiotu leasingu do korzystania. 

37. Korzystający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość 

kar umownych na zasadach ogólnych. 

38. Korzystający może odstąpić od niniejszej umowy w razie nie wywiązywania się 

Finansującego z jej warunków np. w sytuacji gdy przekazany pojazd nie będzie 

odpowiadać wymaganiom określonym w opisie przedmiotu zamówienia lub gdy 



Finansujący nie dostarcza wymaganych dokumentów. Warunkiem realizacji prawa 

odstąpienia jest uprzednie bezskuteczne wezwanie Finansującego do usunięcia danego 

naruszenia umowy leasingu i jego skutków w terminie 7 dni; warunek ten nie dotyczy 

sytuacji, w której Finansujący przekroczy termin przekazania przedmiotu leasingu 

Korzystającemu do korzystania o co najmniej 14 dni. 

39. Ubezpieczenie komunikacyjne przedmiotu leasingu w zakresie OC, AC, NW w całym 

okresie trwania umowy leasingu ponosi Korzystający. W tym celu Korzystający 

przedstawia Finansującemu w terminie 7 dni przed upływem okresu ubezpieczenia 

wykupioną przez Korzystającego polisę ubezpieczenia na warunkach odpowiadających 

wymogom Finansującego wskazanym w ofercie. W przeciwnym razie Finansujący wykupi 

niezbędne ubezpieczenia na koszt Korzystającego. Koszty ubezpieczenia 

komunikacyjnego, rejestracji pojazdu nie stanowią składnika ceny wykonania przedmiotu 

zamówienia.  

40. Koszt rejestracji pojazdu oraz zobowiązanie zapłaty podatku drogowego w okresie trwania 

umowy leasingu ponosi Korzystający na podstawie refaktury kosztów poniesionych przez 

Finansującego. 

41. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  

na podstawie której dokonano wyboru Finansującego z zastrzeżeniem, że opłata 

wstępna, raty leasingowe, opłata końcowa podlega zmianie w zakresie wysokości 

naliczenia podatku VAT, o ile w terminie przewidzianym umową, będzie obowiązywała 

inna stawka podatku VAT na przedmiot umowy, niż w dniu złożenia oferty. 

42. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy 

Regulaminu udzielania zamówień obowiązującego w GPW INZYNIERIA Sp. z o.o. oraz 

Kodeksu cywilnego. 

43. Wszelkie sprawy sporne wynikające z niniejszej umowy Strony oddają pod rozstrzygnięcie 

Sądu powszechnego właściwego dla siedziby Korzystającego 


