Załącznik nr 6

Istotne postanowienia umowy .
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny fabrycznie nowego samochodu
osobowego z opcją wykupu oraz jego ubezpieczenie na czas trwania leasingu w zakresie OC,
AC, NNW i Assistance.. Zamawiający przewiduje moŜliwość skorzystania z prawa opcji.
Opcja obejmuje prawo nabycia przez Zamawiającego uŜywanego będącego przedmiotem
leasingu. W takim przypadku zamawiający zobowiązany będzie do zawiadomienia
Wykonawcy w formie pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa w terminie do 15 dni
przed upływem 36 miesięcy od dnia wydania samochodu. Nabycie przez zamawiającego
samochodu nastąpi na podstawie odpowiednich dokumentów przenoszących własność samochodu
podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, za cenę wskazana w ofercie Wykonawcy, w
wysokości do 1% ceny brutto samochodu.

W przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z prawa opcji wykupu Wykonawca zobowiązuje
się do odebrania samochodu na własny koszt, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez
Zamawiającego o rezygnacji z opcji wykupu.
2. Samochód będący przedmiotem umowy powinien posiadać wyposaŜenie oraz parametry
techniczne określone w „Opisie przedmiotu zamówienia" stanowiącym Załącznik nr 1 do
umowy oraz w ofercie złoŜonej przez Wykonawcę.Pojazd będący przedmiotem umowy musi
być wolny od wad prawnych, nie moŜe być obciąŜony prawami osób trzecich oraz nie moŜe
być przedmiotem Ŝadnego postępowania i zabezpieczenia, co Wykonawca gwarantuje.
3. Umowa leasingowa zostanie zawarta na czas oznaczony tj. na okres 36) miesięcy od dnia
wydania Zamawiającemu samochodu będącego przedmiotem niniejszej umowy.
a. Umowa moŜe być rozwiązana przez kaŜdą ze stron Wykonawcę za trzymiesięcznym
wypowiedzeniem. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.
Rozwiązanie umowy moŜe nastąpić nie wcześniej niŜ po upływie 12 miesięcy od jej
zawarcia.
b. Przedmiot leasingu przez cały czas trwania umowy stanowi własność Wykonawcy,
Zamawiający nie ma prawa na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na
rzecz osób trzecich oraz przelewać swych praw wynikających na osoby trzecie.
4. Wykonawca wyda Zamawiającemu samochód w terminie uzgodnionym przez strony,
jednak nie późniejszym niŜ 3 miesiące od dnia zawarcia umowy.
5. Przed wydaniem samochodu Wykonawca zarejestruje pojazd w ………………….
6. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia komunikacyjnego samochodu przez cały
okres leasingowania.
7. Wydanie samochodu nastąpi po uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a
Zamawiającym daty i godziny odbioru.
8. Samochód przedstawiony Zamawiającemu do odbioru powinien być dopuszczony do
ruchu przez właściwy organ,.
9. Przy wydaniu samochodu Wykonawca przekaŜe Zamawiającemu wszelkie dokumenty i
przedmioty dostarczone przez producenta oraz niezbędne do uŜytkowania pojazdów (w
szczególności dokumenty rejestracyjne, odpis dokumentu gwarancyjnego, fabryczną
instrukcję obsługi w języku polskim oraz komplety kluczy w liczbie dostarczonej przez
producenta).
10. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo - odbiorczym
podpisanym przez osoby upowaŜnione przez Zamawiającego i Wykonawcę.
11. Zamawiający moŜe odmówić odbioru samochodu wówczas, gdy:
a.
stwierdzi wady pojazdu uniemoŜliwiające ich uŜytkowanie;
b.
samochód nie będzie odpowiadał warunkom określonym w siwz
12. W wypadku stwierdzenia okoliczności o których mowa w punkcie poprzedzającym,
Zamawiający wyznaczy Wykonawcy dodatkowy termin na usunięcie wad lub braków (nie

krótszy niŜ 14 dni). Po bezskutecznym upływie powyŜszego terminu, Zamawiający będzie
miał prawo odstąpić od umowy w całości lub w części. W razie usunięcia stwierdzonych wad
i braków Strony sporządzą dodatkowy protokół zdawczo-odbiorczy.
13. Strony ustalają cenę sprzedaŜy samochodu na kwotę ………… Na poczet ceny
sprzedaŜy zaliczone będą raty leasingowe. Cena zawierać będzie w sobie wszelkie składniki
cenotwórcze, a zwłaszcza: podatki, opłaty leasingowe, prowizje, odsetki, wynagrodzenie
Wykonawcy, koszty związane w szczególności z przygotowaniem pojazdu , z wydaniem
karty pojazdu i dowodu rejestracyjnego, itp.
14. Za uŜywanie samochodu, Zleceniodawca płacić będzie raty leasingowe.
Raty leasingowe będą uiszczane przez Wykonawcę co miesiąc, w całym okresie trwania
umowy. Raty leasingowe płatne będą zgodnie z harmonogramem finansowym stanowiącym
integralną część umowy.
15. Jako dzień zapłaty, Strony uznają dzień obciąŜenia rachunku bankowego Wykonawcy.
Jako dzień zapłaty Strony uznają wpływ środków na rachunek bankowy Wykonawcy.
16. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty rat leasingowych Wykonawcy przysługuje
prawo naliczenia odsetek ustawowych.
17. Strony uzgodnią miejsce i termin zwrotu przedmiotu umowy leasingu po zakończeniu
realizacji umowy. Przekazanie samochodu Wykonawcy zostanie potwierdzone w protokole
zdawczo-odbiorczym.
18. Zamawiający moŜe obciąŜyć Wykonawcę karą umowną w przypadku:
a. przekroczenia terminu wydania pojazdu w wysokości 0,2 % łącznego wynagrodzenia
brutto za kaŜdy dzień opóźnienia,
b. niewykonania lub nienaleŜytego wykonania, lub odstąpienia od umowy przez
Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn leŜących po stronie Wykonawcy, w
wysokości 10% ceny brutto określonej w pkt. 13. .
19. . NiezaleŜnie od naliczonych kar umownych, Zamawiający moŜe dochodzić na zasadach
ogólnych odszkodowania przewyŜszającego wysokość uzyskanej kary umownej.
20.
Wszystkie spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają
rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
21. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
22. Umowa zostanie sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla
Wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego.

