
Załącznik nr 5 do SIWZ 
 

       Nr zamówienia: ZP 1/2011/D 

 

 

ISTOTNE POSTANOWENIA DO UMOWY 

 
1. Podpisana z wykonawcą umowa musi spełniać wymogi właściwe dla umowy leasingu operacyjnego wynikające 

z rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, 
poz. 654 ze zm.).  

2. Zamawiający przyjmuje w leasing przedmiot leasingu na okres 60 miesięcy od dnia podpisania odbioru 
przedmiotu leasingu z prawem przeniesienia własności po zakończeniu okresu leasingowego i zapłaceniu 
ostatniej raty kapitałowej i innych naleŜności Wykonawcy wynikających z umowy.  

3. Ilość rat leasingowych: 60.  
4. Wartość wpłaty wstępnej wynosi 15 % wartości brutto przedmiotu leasingu.  
5. Zamawiający przyjmuje w uŜytkowanie przedmiot leasingu na okres 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu 

odbioru przedmiotu leasingu z moŜliwością nabycia prawa własności po zakończeniu okresu leasingowego za 
cenę określoną w punkcie 6. 

6. Ewentualny wykup przedmiotu leasingu nastąpi za równowartość 1 % ceny brutto koparko ładowarki kołowej, 
uiszczonej przez Wykonawcę,  

7. Dostawa kompletnego przedmiotu leasingu (koparko ładowarki kołowej gotowej do pracy) nastąpi w terminie do 
21 dni od dnia podpisania umowy.  

8. Wysokość oprocentowania raty leasingowej moŜe ulec zmianie stosownie do zmiany stopy procentowej WIBOR 
1M.  

9. Umowa określać będzie całkowite wynagrodzenie wykonawcy z tytułu  jej realizacji, obejmujące raty leasingowe 
(część kapitałową i odsetkową), opłatę wstępną oraz cenę wykupu przedmiotu leasingu.  

10. Poszczególne raty leasingowe będą uiszczane na podstawie faktur VAT wystawianych przez Wykonawcę co 
miesiąc, przez cały okres realizacji umowy. Płatność nastąpi w terminie do ostatniego dnia miesiąca 
kalendarzowego na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej Zamawiającemu faktury VAT, przelewem 
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.  

11. Faktura VAT obejmująca pierwszą ratę leasingową nie moŜe zostać wystawiona przed wydaniem 
Zamawiającemu koparko ładowarki kołowej stanowiącej przedmiot leasingu, ani przed sporządzeniem protokołu 
zdawczo-odbiorczego stwierdzającego wydanie koparko ładowarki wolnej od wad.  

12. Wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy leasingu będzie co najmniej równe cenie lub wynagrodzeniu 
z tytułu nabycia przedmiotu leasingu przez Wykonawcę.  

13. Opłata wstępna zostanie wniesiona przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. 
14. Wykonawca będzie zobowiązany do: 

1) udzielenia Zamawiającemu min. 60 miesięcznego okresu gwarancji lub min 5000 mth. 
2) dostarczenia wraz z koparką: 

a) kompletu kluczy w liczbie dostarczonej przez producenta, 
b) wszelkich przedmiotów dostarczonych przez producenta, niezbędnych do prawidłowego uŜytkowania, 
c) wszelkie przedmiotu dostarczone przez producenta a niezbędne do prawidłowego uŜytkowania koparko 
ładowarki kołowej 
- ksiąŜkę serwisową koparko ładowarki kołowej, 
- fabryczną instrukcję obsługi koparko ładowarki kołowej, wraz ze wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 
prawidłowej eksploatacji ciągnika rolniczego przez Zamawiającego – 1 komplet, 
- protokoły wykonanych prób i badań laboratoryjnych jeśli były wykonywane – 1 komplet, 
- atesty na wbudowane w pojeździe urządzenia – 1 komplet, 
- odpis dokumentu gwarancyjnego ze wskazanymi warunkami gwarancji, 
- dokumentacja UDT – jeśli jest wymagana 
- wykaz autoryzowanych stacji serwisowych, 
- świadectwo homologacji na terenie RP, 

- katalog części zamiennych. 
15. Przedmiot leasingu zostanie ubezpieczony na rzecz Wykonawcy przez Zamawiającego w towarzystwie 

ubezpieczeniowym (Ubezpieczyciel) zaakceptowanym przez Wykonawcę.  



16. Umowa ubezpieczenia będzie pokrywać ochroną ryzyko odpowiedzialności cywilnej (OC) na terenie RP, 
autocasco (AC), ryzyko kradzieŜy i następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Umowy ubezpieczenia pojazdu 
będą zawierane i wznawiane z zaakceptowanym przez Wykonawcę Ubezpieczycielem.  

17. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przedstawić Zamawiającemu 
listę co najmniej 3 (trzech) zaakceptowanych przez niego towarzystw ubezpieczeniowych (Ubezpieczyciel).  

18. Przedmiot leasingu objęty będzie min. 60 miesięczną gwarancją producenta lub min 5000 mth.  
19. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanej koparko – ładowarki. 
20. Wykonawca musi posiadać serwis.  
21. Wykonawca pokrywa koszty transportu koparko ładowarki kołowej do autoryzowanej stacji serwisowej, 

ewentualne koszty wszelkich napraw i wymiany części objętych gwarancją w okresie gwarancji. 
22. Wykonawca obowiązany jest przystąpić do naprawy gwarancyjnej koparko ładowarki kołowej niezwłocznie, nie 

później jednak niŜ w ciągu 48 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia ujawnienia wady lub usterki.  
23. Naprawa gwarancyjna zostanie dokonana w terminie do 14 (czternastu) dni kalendarzowych, liczonych od dnia 

zgłoszenia konieczności naprawy w autoryzowanej stacji serwisowej, wskazanej przez Wykonawcę.  
24. Wykonawca w ramach dostawy zapewni przeszkolenie co najmniej trzech operatorów zamawiającego (min. 4 

godz.) w zakresie budowy i obsługi koparko – ładowarki.  
25. Zamawiający zastrzega moŜliwość umieszczenia we własnym zakresie na stanowiącej przedmiot leasingu 

koparce napisów i grafik, co nie spowoduje utraty gwarancji. PowyŜsze w Ŝaden sposób nie moŜe obniŜyć 
wartości przedmiotu zamówienia.  

26. W wypadku rozwiązania umowy leasingu/zwrotu przedmiotu zamówienia Wykonawcy, Zamawiający 
zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wykonanych napisów i grafik.  

27. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu z tytułu nieterminowego zrealizowania dostawy i wydania koparko 
ładowarki kołowej karę umowną w wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto naleŜnego Wykonawcy z tytułu 
realizacji umowy, za kaŜdy dzień zwłoki.  

28. W przypadku nieterminowego usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy wydaniu koparko ładowarki 
kołowej oraz w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za kaŜdy dzień zwłoki karę umowną w 
wysokości 1% łącznego wynagrodzenia brutto naleŜnego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.  

29. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, Wykonawca 
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5% łącznego wynagrodzenia brutto naleŜnego Wykonawcy  
z tytułu realizacji umowy.  

30. NiezaleŜnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach ogólnych 
odszkodowania przewyŜszającego wysokość uzyskanej kary umownej.  

31. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd 
właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

32. W przypadku rozbieŜności pomiędzy postanowieniami SIWZ a Ogólnymi Warunkami Leasingu (OWL) 
przedstawionymi przez Wykonawcę, pierwszeństwo będą mieć postanowienia zawarte w SIWZ, w tym w 
szczególności Istotne Postanowienia do Umowy. 

33. Dopuszcza się następujące zmiany umowy: 

− Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w umowie leasingu z powodu ustawowej 
zmiany stawki podatku VAT bez konieczności zmiany treści umowy leasingu. W takim przypadku 
wynagrodzenie naleŜne wykonawcy ulegnie automatycznej waloryzacji odpowiednio o kwotę podatku VAT 
wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującą w chwili powstania obowiązku podatkowego, 

− Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia określonego w umowie leasingu z powodu zmiany 
aktualnej stawki WIBOR – zgodnie z mechanizmem korekty części odsetkowej określonej w umowie 
leasingu. 


