
 

 

WZÓR UMOWY ZP/P/05/22 
Zawarta w dniu ……………..  20….r.  w Międzyrzeczu  

 

Pomiędzy: 
 

1. Szpitalem Międzyrzeckim Sp. z o.o., ul. Konstytucji 3 maja 35, 66-300 Międzyrzecz wpisanym 

do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII Wydział Gospodarczy 

w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000478154, NIP 104-000-12-94 reprezentowanym przez: 

• ……………………………………..……-……………………………………………………….…. 

zwanym w dalszej części Zamawiającym lub Korzystającym,  

a 

2. ……………………………………….…….. wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego przez 

Sąd Rejonowy w ………….., …. Wydział Gospodarczy w……………… pod numerem KRS 

………………./ - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej , NIP……………….. 

reprezentowanym przez: 

• ……………………………………..……– ……………………………………………………….…. 

• ……………………………………..……– ……………………………………………………….…. 

zwanym w dalszej części Finansującym,  

o następującej treści: 

§1 

Przedmiot umowy 

1. W wyniku przeprowadzonego zgodnie z ustawą – Prawo zamówień publicznych postępowania w  
trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy z dnia 11 września 2019r., 

Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. 2022 poz. 1710 ze zm., dalej jako PZP), Korzystający 

udziela Finansującemu zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowego ambulansu 

ratunkowego typu B z noszami – 1 szt., w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu, marki 

………………… dla Szpitala Międzyrzeckiego Sp. z o.o. w Międzyrzeczu. 

2. Finansujący zobowiązuje się nabyć na własność i oddać Korzystającemu do używania fabrycznie 

nowego ambulansu, o parametrach i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, ofertą z dnia ………....2022 r. oraz opisem przedmiotu zamówienia - Załącznik nr 1 do 

umowy, nazywane dalej „Przedmiotem leasingu”, a Korzystający zobowiązuje się do zapłaty 

umówionego wynagrodzenia. 

3. Finansujący przez cały czas trwania niniejszej umowy jest właścicielem Przedmiotu leasingu i 

dokonuje opłat (odpisów) amortyzacyjnych. 

4. W ramach niniejszej umowy Korzystający nabywa prawo pierwszeństwa wykupu Przedmiotu 

leasingu na warunkach określonych w niniejszej umowie. 

5. Finansujący zobowiązany jest dokonać wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do 

realizacji Przedmiotu umowy. 

6. Zbywcą pojazdu jest: …………………………………………………………..……… 

7. Korzystający zobowiązany jest do ubezpieczenia Przedmiotu leasingu w zakresie OC, AC i NNW. 

8. Obowiązek ubezpieczenia leasingowego samochodu w zakresie OC, AC i NNW oraz koszt tego 

ubezpieczenia przez cały okres obowiązywania Umowy obciążają Korzystającego, przy czym prawo 

wyboru ubezpieczyciela oraz modelu ubezpieczenia przysługuje Korzystającemu. 

9. Korzystający zobowiązuje się przez cały czas trwania Umowy samodzielnie opłacać składki 

ubezpieczeniowe. 

10. W przypadku dokonania przez Korzystającego wyboru ubezpieczenia, obowiązują następujące 

dodatkowe postanowienia Umowy: 

a) Korzystający jest zobowiązany do dostarczenia Finansującemu kserokopii polis OC, AC wraz z 

ogólnymi warunkami ubezpieczenia oraz dowodów zapłaty składek ubezpieczeniowych na dzień 

rejestracji przedmiotu leasingu; w przypadku wznowienia ubezpieczenia dokumenty wznowienia i 

dowód zapłaty składki Korzystający jest zobowiązany dostarczyć Finansującemu przed zakończeniem 

okresu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z poprzedniej umowy ubezpieczenia; 

b) W przypadku niespełnienia przez Korzystającego któregokolwiek z warunków, o których mowa w 

§ 1 ust. 8 i ust. 10 pkt a), ubezpieczenia samochodu dokona Finansujący i obciąży Korzystającego 

zapłaconymi składkami oraz wszelkimi kosztami jakie poniósł w tym celu, co nie wyłącza 
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odpowiedzialności odszkodowawczej Korzystającego w przypadku braku zawarcia umów 

ubezpieczenia. 

11. Korzystający zobowiązany jest zapoznać się i ściśle stosować się do postanowień ogólnych 

warunków ubezpieczenia. Korzystający zobowiązany jest także podejmować wszelkie niezbędne kroki 

mające na celu umożliwienie wyegzekwowania odszkodowania przez Finansującego od 

ubezpieczyciela. Korzystający ponosi w stosunku do Finansującego odpowiedzialność za 

niedopełnienie lub nienależyte dopełnienie obowiązków wynikających z ogólnych warunków 

ubezpieczenia. Korzystający ponosi także pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody, a także 

poniesie wszelkie koszty, w przypadku, gdy szkoda powstanie w okolicznościach wyłączających 

prawo Finansującego do otrzymania odszkodowania ubezpieczeniowego. Korzystający w 

szczególności ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą wskutek korzystania z przedmiotu leasingu 

w warunkach lub w miejscu nie objętych ochroną ubezpieczeniową. 
 

§2 

Termin i sposób realizacji umowy 

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru przez 

Korzystającego przedmiotu leasingu oddanego mu przez Finansującego do użytku. 

2. Oddanie Przedmiotu leasingu do użytku nastąpi w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania 

niniejszej umowy i odbędzie się w siedzibie Korzystającego na podstawie protokołu przekazania i 

odbioru, w którym zostanie dokładnie opisany stan techniczny Przedmiotu leasingu. 

3. Finansujący zobowiązany jest wydać Korzystającemu Przedmiot leasingu: 

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

istotnych warunków zamówienia, ofertą z dnia ………..2022 r. oraz opisem przedmiotu zamówienia – 

Załącznik nr 1 do umowy, 

b) dopuszczony do ruchu przez odpowiedni organ administracji, 

c) wraz z dowodem rejestracyjnym (po potwierdzeniu zawarcia polisy OC przez Korzystającego, 

zawartej z dniem zarejestrowania pojazdu), 

d) wraz z dokumentami gwarancyjnymi wystawionymi przez producenta, 

e) wraz z instrukcją obsługi w języku polskim i procedurami postępowania w trakcie użytkowania 

samochodu, 

f) zatankowany (powyżej stanu rezerwy), 

4. Korzystający zobowiązany jest do sprawdzenia Przedmiotu leasingu, w tym w szczególności jego 

stanu oraz przydatności z punktu widzenia celu umowy leasingu. 

5. Podpisanie przez Korzystającego protokołu przekazania i odbioru Przedmiotu leasingu od 

Finansującego bez zastrzeżeń, stanowi jedynie dowód przekazania Korzystającemu Przedmiotu 

leasingu. 

6. W przypadku, gdy Przedmiot leasingu ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z niniejszą umową, 

lub gdy brak jest któregokolwiek z wymaganych dokumentów, lub dokumenty te nie zawierają 

wymaganej treści, Korzystający odmówi odbioru ambulansów oraz wyznaczy Finansującemu 

dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Po 

bezskutecznym upływie tego terminu Korzystający ma prawo odstąpić od umowy. 

7. Okres leasingu samochodu rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu, o którym mowa w ust. 5 

powyżej i kończy się po upływie liczby miesięcy określonej w ust. 1. 

8. W przypadku, gdy Korzystający nie dokona odbioru samochodu przez okres dłuższy niż 21 dni 

licząc od dnia, w którym winien nastąpić odbiór stosownie do ust. 2 powyżej, z przyczyn 

niezawinionych przez zbywcę lub Finansującego, Finansujący jest uprawniony do rozwiązania umowy 

ze skutkiem natychmiastowym. 

9. Finansujący zobowiązany jest wydać Korzystającemu razem z samochodem odpis umowy ze 

zbywcą lub odpisy innych posiadanych dokumentów dotyczących tej umowy, w szczególności odpis 

dokumentu gwarancyjnego samochodu otrzymanego od zbywcy lub producenta, który uwzględniał 

będzie warunki oferty złożonej w przetargu oraz postanowienia niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Korzystającego i Finansującego 

1. Finansujący zobowiązuje się: 

a) informować Korzystającego o wszelkich zapytaniach skierowanych do niego przez organy lub 

osoby trzecie, którego przedmiotem jest używany Przedmiot leasingu, w terminie 7 dni od dnia 
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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. 

b) nie obciążać Przedmiotu leasingu na rzecz osób trzecich ani przelewać swoich praw wynikających z 

niniejszej umowy na osoby trzecie. 

2. Korzystający 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 

Finansującemu 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 Finansującego o ujawnionych wadach Przedmiotu leasingu. 

3. Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Korzystającym spoczywa 

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia. 

4.  Koszty gwarancji standardowej samochodu bazowego oraz zabudowy w całości obciążają 

Finansującego. 

5. Korzystający nie ma prawa wyjazdu samochodem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

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

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

Korzystającego. 

6. Korzystający jest zobowiązany do stosowania instrukcji obsługi samochodu i do przestrzegania 

warunków gwarancji oraz terminów kontroli technicznej, a w przypadku konieczności skorzystania z 

usług stacji obsługi samochodu do korzystania ze wskazanej przez Finansującego stacji. W przypadku, 

gdy w związku z jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem Korzystającego związanym z 

powyższymi zobowiązaniami 

nastąpi utrata lub ograniczenie praw Finansującego jako uprawnionego z tytułu gwarancji lub rękojmi, 

Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą wobec Finansującego i pokryje 

wszelkie wykazane szkody jakie Finansujący poniesie z tego tytułu. 

7. Korzystający ma prawo przekazać samochód do używania osobom trzecim, które będą świadczyły 

usługi medyczne na rzecz Korzystającego, powiadamiając Finansującego o tym fakcie na piśmie. 

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

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

8. Jeżeli sprawcą zdarzenia wywołującego szkodę w samochodzie jest osoba trzecia, Korzystający jest 

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

własnego AC  

i dochodzenia regresu z ubezpieczenia OC sprawcy szkody. 

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

daty, Korzystający jest zobowiązany przekazać samochód do naprawy do autoryzowanego serwisu. 

W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Finansującego wyrażoną w formie pisemnej (list polecony; 

e- mail), Korzystający może zostać zwolniony z określonego powyżej obowiązku. 

10. Korzystający jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń dotyczących zabezpieczenia samochodu: 

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

zainstalowane w samochodzie.  

 

§ 4 

Wynagrodzenie Finansującego 

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia dla Finansującego na kwotę: 

………………… netto (słownie: ………………………………………………………), 

………………… brutto (słownie: ……………………………………………….…….), 

w tym …..% zł podatku VAT tj. …………….. zł. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustalone na podstawie oferty Finansującego zawiera 

wszystkie koszty i korzyści Finsnsującego związane z realizacją umowy, w tym: 

a)  wszystkie raty leasingowe, koszty wykupu, 

b) koszty związane z zarejestrowaniem samochodu, 
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c) koszty transportu, ubezpieczenie przewozu, rozładunku, 

3. Strony umowy ustalają, iż cena ewentualnego wykupu Przedmiotu leasingu wynosi netto: ……….. 

zł (słownie: ……………… zł netto), co stanowi 25% wartości netto przedmiotu leasingu określonej w 

ofercie Finansującego. 

 

§ 5 

Sposób zapłaty wynagrodzenia 

1. Korzystający zobowiązuje się do zapłaty pierwszej raty leasingowej na podstawie prawidłowo 

wystawionej faktury VAT w terminie 30 dni, od dnia w którym nastąpiło wydanie przedmiotu 

leasingu. 

2. Korzystający zobowiązuje się do zapłaty pozostałych rat leasingowych miesięcznie z góry do 10 

ostatniego dnia każdego miesiąca, przelewem na rachunek bankowy podany przez Finansującego, na 

podstawie formularza cenowego i harmonogramu spłat rat leasingowych - Załącznik nr 1 do 

umowy raz na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT. Jednocześnie Korzystający wymaga, 

aby prawidłowo wystawione faktury VAT dostarczone były do siedziby Korzystającego w terminie 

nie później niż 14 dni przed dniem wymagalności raty. 

3. W razie zwłoki w zapłacie raty leasingowej, Korzystający jest zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Finansującego odsetek ustawowych. 

4. W przypadku nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu umowy łączącej Korzystającego z 

Finansującym, Korzystający wyraża zgodę na zaliczanie przez Finansującego, wszelkich 

dokonywanych przez Korzystającego płatności, w pierwszej kolejności na zapłatę zaległych opłat lub 

odsetek wynikających z niniejszej umowy niezależnie od dyspozycji złożonej przez Korzystającego. 

5. W razie trwającego dłużej niż 60 dni opóźnienia w zapłacie jakichkolwiek należności wynikających 

z niniejszej umowy Finansujący - po wezwaniu listem poleconym Korzystającego do zapłaty tych 

należności i udzieleniu mu dodatkowego 14–dniowego terminu na ich zapłatę - ma prawo do 

wypowiedzenia niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. Opóźnienie wyłącznie w zapłacie 

należności wynikających z refaktury kosztów ubezpieczenia nie stanowi podstawy do wypowiedzenia 

umowy. 

6. Korzystający zobowiązany jest do zapłaty wszystkich należności wynikających z niniejszej Umowy 

przelewem na rachunek bankowy Finansującego wskazany w fakturze. Jako dzień zapłaty Strony 

ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Korzystającego. 

7. Zamawiający: Szpital Międzyrzecki Sp. z o.o. w Międzyrzeczu umożliwia Finansującemu zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym (Dz.U. 2018, poz. 2191), przesłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, oraz 

innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania 

stosowana przez Zamawiającego:  https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ 

8. Finansujący zapewnia, iż jego rachunek bankowy, który wskazywany będzie na fakturach VAT, 

umieszczony jest na tzw. białej liście podatników VAT. W przeciwnym razie Korzystający będzie 

miał prawo do powstrzymania się z płatnością do czasu ujawnienia rachunku bankowego 

Finansującego na ww. liście. Takie powstrzymanie się nie jest traktowane w żadnym razie jako 

naruszenie umowy i nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony Finansującego.  

9. W przypadku kiedy Finansujący posiada status dużego przedsiębiorcy to oświadcza, że 

posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o 

przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

10. Zamawiający dopuszcza przesyłanie faktur w formie papierowej za pośrednictwem poczty 

jednocześnie Wykonawca umożliwi Zamawiającemu samodzielne pobieranie faktur z 

dedykowanego portalu Wykonawcy. 

 

§6 

Opcja wykupu Przedmiotu leasingu 

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

wskazaną w § 4 ust. 3 umowy. 

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

którym mowa w ust. 1. 

https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/
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3. Skorzystanie przez Korzystającego 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 Korzystającego i Finansującego. 

4. W przypadku rezygnacji przez Korzystającego z prawa pierwszeństwa wykupu, Finansujący 

zobowiązuje się do odbioru na własny koszt Przedmiotu leasingu na podstawie protokołu odbioru w 

terminie 14 dni od bezskutecznego upływu terminu na skorzystanie z prawa pierwszeństwa wykupu 

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

pierwszeństwa wykupu. 

5. W przypadku nieskorzystania przez Korzystającego z opcji wykupu, Finansującemu nie przysługują 

dodatkowe roszczenia z tego tytułu. 

 

§7 

Gwarancja i rękojmia 

1. Finansujący przenosi na Korzystającego 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 Finansujący wydaje Korzystającemu w 

dniu wydania Przedmiotu leasingu dokumenty gwarancyjne dotyczące Przedmiotu leasingu, które 

otrzymał od gwaranta co uprawnia go do bezpośredniego realizowania uprawnień udzielonej 

gwarancji. 

3. Korzystający niezwłocznie poinformuje Finansującego o ujawnionych wadach w Przedmiocie 

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

dokumencie gwarancji punktach napraw. 

4. W ramach dokonanego przelewu uprawnień z rękojmi Korzystający może je realizować po 

uprzednim zawiadomieniu Finansującego. 

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

obsługi producenta Przedmiotu leasingu tj.: 

- …………………………………………………... 

- …………………………………………………... 

 

§8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy: 

a) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Finansującego. 

b) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wydaniu Przedmiotu leasingu 

przekraczający termin, o którym mowa w § 2 ust. 2, również w sytuacji określonej w § 2 ust. 6. 

c) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji uprawnień wynikających z 

rękojmi lub gwarancji, o ile nie mogą być zrealizowane przez Finansującego, a uniemożliwiają 

korzystanie z przedmiotu leasingu zgodnie z przeznaczeniem. 

d) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 7 % wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 za uchylanie się od podpisania dokumentów przenoszących własność 

samochodu, o których mowa w § 6 ust. 3 umowy. 

e) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) 

za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki w czasie reakcji serwisu gwarancyjnego zabudowy sanitarnej 

wynikającego ze złożonej oferty. 

f) Finansujący zapłaci Korzystającemu karę umowną w wysokości 70,00 zł (siedemdziesiąt złotych) 

za każdą rozpoczętą godzinę zwłoki za niedostarczenie  do siedziby Korzystającego ambulansu 

zastępczego typu B, wynikającego z zapisów zawartych w SWZ. 

2. W sytuacji obciążenia Finansującego karą umowną Korzystający wystawi Finansującemu notę z 

terminem płatności 10 dni od daty jej otrzymania. Korzystający zastrzega sobie prawo potrącania 

naliczonych kar umownych z wystawionych przez Finansującego faktur. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar 

umownych na zasadach ogólnych. 
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§9 

Kradzież i nienaprawialne uszkodzenie przedmiotu leasingu 

1. W przypadku, gdy samochód zostanie skradziony lub uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie 

można przywrócić go do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa co do tej wyodrębnionej części 

przedmiotu leasingu, która stanowi przedmiotowy samochód, w terminie określonym odpowiednio w 

§ 9 ust. 2 lub ust. 3 niniejszej umowy. Za uszkodzenie w takim stopniu, że nie będzie można 

przywrócić samochodu do stanu pierwotnego uznaje się w szczególności szkodę w samochodzie 

przekraczająca 70% jego wartości ustalonej wg systemu Audatex na datę zdarzenia powodującego 

szkodę. Wartość szkody będzie ustalana przez rzeczoznawcę wg cen nowych części oryginalnych 

producenta samochodu (bez naliczania amortyzacji) i wymiaru koniecznej robocizny określonych w 

systemie Audatex oraz cen robocizny w autoryzowanych przez producenta samochodu zakładach 

naprawczych. 

2. W przypadku kradzieży samochodu Korzystający jest zobowiązany do zapłaty opłaty leasingowej 

za okres do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiła kradzież. Jeżeli w ciągu tego 

miesiąca kalendarzowego samochód nie zostanie odnaleziony, niniejsza umowa wygasa co do tej 

wyodrębnionej części przedmiotu leasingu, którą stanowi przedmiotowy samochód– w dniu  tego 

miesiąca. Korzystający zobowiązany jest zgłosić kradzież w ciągu 2 dni roboczych od powzięcia 

informacji o tym zdarzeniu. 

3. W przypadku, gdy samochód zostanie uszkodzony w takim stopniu, że nie będzie go można 

doprowadzić do stanu pierwotnego, niniejsza umowa wygasa – co do tej wyodrębnionej części 

przedmiotu leasingu, którą stanowi przedmiotowy samochód – w dniu stwierdzenia uszkodzenia 

określonego w ust.1 niniejszego paragrafu.  

 

§10 

Odstąpienie od umowy 

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

leasingu przekroczy dodatkowy termin określony w § 2 ust 6 umowy. Prawo to przysługuje 

Korzystającemu do dnia 31 stycznia 2023r. 

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 tym 

przypadku, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 

umowy. 

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

jedna z następujących okoliczności: 

1) zmiana umowy została dokonana z naruszeniem art. 454 oraz 455 Pzp; 

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 

Pzp. 

3) 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 i dyrektywy 

2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 i 3, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy i nie przysługują mu z tego tytułu żadne inne roszczenia. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt. 1, Zamawiający odstępuje od umowy w części, której 

zmiana dotyczy. 

6. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiast, niezależnie od należnych mu z 

poniższych tytułów kar umownych, w  przypadku  trzykrotnego  dostarczenia  przez Wykonawcę 

przedmiotu  umowy  niezgodnego  z  umową,  wadliwego, złej  jakości  lub  ze  zwłoką, w tym w 

zakresie terminu określonego w §2 ust. 2, w okresie jednego kwartału. Rozwiązanie umowy przez 

Zamawiającego na tej podstawie traktowane jest jako jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które 

odpowiada Wykonawca. Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 11 

https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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Rozwiązanie, wypowiedzenie, wygaśnięcie umowy 

1. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad 

rzeczy, jeżeli uprawnienia finansującego do odstąpienia wynika z przepisów Prawa lub umowy ze 

zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez Korzystającego Finansujący nie może odstąpić od umowy ze 

Zbywcą z powodu wad rzeczy. 

2. W razie odstąpienia przez Finansującego od umowy ze Zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa 

leasingu wygasa. Finansujący może żądać od Korzystającego natychmiastowego zapłacenia 

wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści jakie 

Finansujący uzyskał w skutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu 

oraz umowy ze zbywcą. 

3. Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

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

zawinionych przez Korzystającego lub na skutek siły wyższej. Korzystający jest jednak zobowiązany 

do zapłacenia Finansującemu rat leasingowych wg zasad określonych w § 9 niniejszej umowy. Na 

poczet rat leasingowych zostanie Korzystającemu zaliczone odszkodowanie uzyskane od 

ubezpieczyciela. 

5. Korzystający w przypadkach, o którym mowa w ust. 3, zobowiązany jest do zwrócenia 

Finansującemu Przedmiotu leasingu w stanie istniejącym w dacie zwrotu, jeżeli nie skorzystał z prawa 

pierwszeństwa wykupu. Do chwili zwrotu potwierdzonego protokolarnie, ryzyko przypadkowej utraty 

lub uszkodzenia samochodu obciąża Korzystającego. 

6. Samochód powinien zostać zwrócony w stanie technicznym odpowiadającym ich normalnemu 

zużyciu. Odbiór samochodu może nastąpić z udziałem rzeczoznawcy. W przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek szkód w samochodzie, w szczególności będących następstwem zdarzeń, które nie 

zostały zgłoszone Finansującemu zgodnie z postanowieniami Umowy, nadmiernego zużycia w 

stosunku do czasu używania, nie uzgodnionej z Finansującym wymiany podzespołów lub części czy 

też dokonania innych zmian niezgodnych z instrukcją fabryczną – wartość ewentualnych strat 

Finansującego lub poniesionych przez niego kosztów oraz koszt opinii rzeczoznawcy obciążają 

Korzystającego. 

§ 12 

Zmiana umowy 

1. Dopuszczalna jest zmiana umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia: 

1) niezależnie od wartości tej zmiany, o ile została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub 

dokumentach zamówienia, w postaci jasnych, precyzyjnych i jednoznacznych postanowień 

umownych, które mogą obejmować postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian 

wysokości ceny, jeżeli spełniają one łącznie następujące warunki:  

a) określają rodzaj i zakres zmian,  

b) określają warunki wprowadzenia zmian,  

c) nie przewidują takich zmian, które modyfikowałyby ogólny charakter umowy;  

2) gdy nowy Wykonawca ma zastąpić dotychczasowego Wykonawcę:  

a) jeżeli taka możliwość została przewidziana w postanowieniach umownych, o których mowa w pkt 

1, lub  

b) w wyniku sukcesji, wstępując w prawa i obowiązki Wykonawcy, w następstwie przejęcia, 

połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia 

dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie 

pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, a także nie ma na celu uniknięcia stosowania 

przepisów ustawy, lub  

c) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego 

podwykonawców, w przypadku, o którym mowa w art. 465 ust. 1 PZP;  

3) jeżeli dotyczy realizacji, przez dotychczasowego Wykonawcę, dodatkowych dostaw, których nie 

uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile stały się one niezbędne i zostały spełnione 

łącznie następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w 

szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności wyposażenia, usług lub instalacji 

zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytimjzhe4tiltqmfyc4njrga4deobrhe
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b) zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla 

Zamawiającego,  

c) wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, 

a w przypadku zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa łączna wartość zmian nie 

przekracza 50% wartości pierwotnej umowy, z wyjątkiem należycie uzasadnionych przypadków;  

4) jeżeli konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 

działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego 

charakteru umowy a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% 

wartości pierwotnej umowy. 

2. Dopuszczalne są również zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie 

zamówienia, których łączna wartość jest mniejsza niż progi unijne oraz jest niższa niż 10% 

wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w 

przypadku zamówień na roboty budowlane, a zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru 

umowy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, Zamawiający: 

1) nie może wprowadzać kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy; 

2) po dokonaniu zmiany umowy zamieszcza ogłoszenie o zmianie umowy w Biuletynie Zamówień 

Publicznych lub przekazuje Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 

4. Jeżeli umowa zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości cen, 

dopuszczalną      

    wartość zmiany ceny, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, lub dopuszczalną wartość zmiany 

umowy,    

    o której mowa w ust. 2, ustala się w oparciu o zmienioną cenę. 

1. Wszelkie zmiany bądź uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu 

pod rygorem nieważności. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosci o 

których mowa w art. 455 PZP z zachowaniem zasad o których mowa w art. 454 i 455 PZP. 

7. Z uwzględnieniem zapisu art. 436 pkt. 1-3 w zw. z art. 455 ust. 1 pkt PZP, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, skukujących zmianą kosztów wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, w przypadku zmiany: 

− stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

− wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

− zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, 

− zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 

poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572). 

Warunkiem wprowadzenia zmian, o których mowa wyżej jest potwierdzenie powstania 

okoliczności w formie opisowej i ich właściwe umotywowanie. Na Wykonawcy spoczywa 

obowiązek wykazania  wpływu  zmiany stawki podatku od towarów i usług , wysokości 

minimalnego wynagrodzenia, zmiany składek na ubezpieczenie, czy zmiany zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do PPK, na zwiększenie kosztów realizacji umowy będących podstawą do 

zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w drodze aneksu do umowy. 

8. Z  uwzględnieniem zapisu art.  455 ust. 1 pkt 1 PZP, Zamawiający przewiduje zmianę postanowień 

zawartej umowy w stosunku do treści oferty,  na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy: 

1)   w zakresie jednej zmiany ceny po upływie dwunastu miesięcy obowiązywania umowy w oparciu 

o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług (wskaźnik średnioroczny) podanego w 

komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym 

RP „Monitor Polski” 

2)   w zakresie zmiany  oznaczenia  przedmiotu umowy w zakresie nazwy wyrobu,  nazwy 

producenta,   numeru kodu / numeru referencyjnego,  nie zmieniającej ceny jednostkowej i 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT
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wartości umowy  pod warunkiem, że proponowany produkt spełnia parametry określone przez 

Zamawiającego. 

3)  z przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z 

prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w 

takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień umowy do 

zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego, 

4)  w zakresie zmiay  umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności siły 

wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub 

zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

5)  w zakresie  umówionego terminu wykonania zamówienia z powodu działań osób trzecich 

uniemożliwiających wykonanie dostaw,  a które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron, 

6)  w zakresie  wydłużenia terminu obowiązywania umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, w 

przypadku niewykorzystania przez  Zamawiającego maksymalnej wartości danej części 

zamówienia, określonej w załączniku nr 1 do niniejszej umowy, 

7)  w zakresie dopuszczenia  powierzenia części zamówienia podwykonawcy w przypadku, gdy oferta 

Wykonawcy realizującego  dostawy nie zawierała  wskazania  części, którą  na  etapie realizacji 

zamówienia zamierza  powierzyć podwykonawcy; powierzenie części zamówienia podwykonawcy 

możliwe jest w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że proponowana zmiana jest korzystna 

dla Zamawiającego lub konieczna dla prawidłowego lub terminowego wykonania dostaw. 

 Zmiany postanowień umowy w zakresie opisanym wyżej dokonuje się w drodze aneksu do 

umowy. 

9. W  celu  dokonania  zmian  zapisów  umowy  wnioskowanych  przez  Stronę,  zobowiązana  jest  

ona  pisemnie  wystąpić  z  propozycją  zmiany  warunków  umowy  wraz  z  ich  uzasadnieniem,  z  

co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. 

10. Finansujący nie ma prawa przenieść wierzytelności oraz odsetek ustawowych bez zgody 

Korzystającego na rzecz osób trzecich. 

11. 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 Finansującego bez 

zgody Korzystającego – są nieważne. 

 

§ 13  

Informacje poufne 

1. Wykonawca zobowiązuje się w okresie obowiązywania Umowy oraz po jej wygaśnięciu lub 

rozwiązaniu, do zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących 

Zamawiającego, obejmujących: 

1.1. wszelkich informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od 

Zamawiającego i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w jakikolwiek 

inny sposób,  zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej; 

1.2. wszelkich informacji dotyczących Zamawiającego, obejmujących informacje stanowiące 

tajemnicę przedsiębiorstwa – chronione na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o 

zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r., poz. 1913); 

1.3. informacje, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie lub stan bezpieczeństwa 

Zamawiającego. 

§ 14  

Zasady postępowania dotyczące ochrony danych osobowych 

1. Wykonawca przy realizacji niniejszej umowy, zarówno w trakcie jej obowiązywania, jak i po jej 

ustaniu zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) zwanym w dalszej części RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego z zakresu ochrony danych osobowych.  
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2. Prace wykonywane na podstawie niniejszej umowy w pomieszczeniach znajdujących się w 

obszarze przetwarzania danych osobowych będą nadzorowane przez wyznaczonego, 

uprawnionego pracownika Zamawiającego. Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są 

podporządkować się poleceniom pracownika, o którym mowa powyżej w zakresie realizacji 

przedmiotu umowy w tych pomieszczeniach.  

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z przepisami, o 

których mowa w ust. 1.  

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania niniejszej umowy w trybie 

natychmiastowym, w przypadku stwierdzenia narażenia lub naruszenia przez Wykonawcę 

warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.  

 

§ 15  Postanowienia  końcowe 

1. Strony  zobowiązują  się  dołożyć  starań  w  celu  polubownego  załatwiania  wszelkich  sporów    

mogących  wyniknąć  w  trakcie  realizacji  umowy. 

2. W  przypadku  braku  porozumienia (zawarcia ugody) w terminie 14 dni od momentu wystąpienia 

przez jedną ze stron z propozycją polubownego rozstrzygnięcia sporu, każda ze stron może 

dochodzić swoich praw przed właściwym  rzeczowo  sądem  dla Zamawiającego. 

3. W sprawach nie uregulowanych  niniejszą  umową  zastosowanie  będą  miały  właściwe  przepisy  

prawa  polskiego,  w  szczególności przepisy  Kodeksu  cywilnego  oraz  ustawy PZP ( t.j. Dz. U z 

2021 poz. 1129 ze zm.) oraz ustawy z dnia 8 marca 2013r o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 893). 

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

FINANSUJĄCY:       KORZYSTAJĄCY: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do umowy – Załącznik cenowy wraz z opisem  
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Załącznik nr 2 do umowy- Harmonogram spłat 


