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Załącznik nr  10 do SIWZ 
 

 
UMOWA Nr 

Zawarta  w dniu ……………….. w Ustce pomiędzy,  
……………………………………………………………………………………………………………(*dane leasingodawcy), 
reprezentowanym przez: 
………………………………………………………………………………….………..  
zwanym dalej Leasingodawcą, 
 
 
a  WTC sp. z o.o.  z siedzibą w  Długołęka, ul. Polna 31 55-095 Mirków, NIP 534-21-93-157 , reprezentowanym 
przez:  
………………………………… - …………………………………… 
zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą, 
 
przy udziale : 
Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. o.o. w Ustce, NIP 839-10-36-755  76-270 Ustka, ul. Wiejska 7, 
Reprezentowanej  przez : Prezesa Zarządu pana Grzegorza Nosewicza  
zwanym dalej w umowie  Leasingobiorcą.    
 

 
Leasingodawca, przy udziale Leasingobiorcy  - udziela Wykonawcy zamówienia o następującej treści: 

 
§ 1. 

Przedmiot umowy 
1. Leasingodawca zleca, a Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek dostarczenia do siedziby Leasingobiorcy 

fabrycznie nowej, nienoszącej śladów użytkowania śmieciarki bezpyłowej z urządzeniem HDS; 
 producent: DAF/BFE/HIAB 
 model:  DAF FAN CF340/BFE HD16/HIAB X- HIDuo 188 B-3  
 skrzynia biegów: zautomatyzowana  

zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę na etapie postępowania przetargowego, o którym mowa w § 4 ust. 1 
umowy.  

2. Szczegółowy opis śmieciarki bezpyłowej, stanowiącej przedmiot umowy zawiera Opis techniczny, stanowiący jako 
załącznik integralną część niniejszej umowy. 

3. Śmieciarka bezpyłowa z HDS, stanowiąca przedmiot niniejszej umowy, musi posiadać niezbędne wyposażenie w tym 
urządzenie sygnalizacyjne i oświetlenie pozwalające na bezpieczne poruszanie się po drogach publicznych i 
odpowiadające aktualnym przepisom prawnym. Musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania sie 
po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa o Ruchu Drogowym, wszelkie wymagania 
Zamawiającego określone w załączniku nr 5 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o którym mowa w § 4 
ust. 1 umowy  oraz posiadać certyfikat zgodności z normami CE.  

4. Wykonawca dostarczy Śmieciarkę bezpyłową do siedziby Leasingobiorcy Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., 
mieszczącej się w Ustce przy ul. Wiejskiej 7, na swój koszt. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia w dniu odbioru w siedzibie ZGK sp. z o.o., testów próbnych 
dostarczonego pojazdu wraz z wyposażeniem oraz przeszkolenia wyznaczonych pracowników Zamawiającego w 
zakresie jego obsługi. 

6. Przedmiot umowy wskazany w ust. 1-5 stanowi przedmiot leasingu operacyjnego na podstawie umowy zawartej 
pomiędzy Leasingodawcą, a Leasingobiorcą - Zakładem Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.  w Ustce, 76 – 270 Ustka 
w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego  
opublikowanego  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w dniu 11.11.2019 
roku pod nr OJ/S 2019/S 217-532821 

7. Zakład  Gospodarki  Komunalnej sp. z o.o. jaka Leasingobiorca na podstawie umowy wskazanej w ust. 5 jest 
uprawniony do świadczeń na jego rzecz  określonych  w  § 5, § 6, § 7 oraz § 8 niniejszej umowy.  Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonania świadczeń wskazanych w zdaniu poprzednim bezpośrednio na rzecz Zakładu Gospodarki 
Komunalnej w Ustce informując o tym fakcie Leasingobiorcę.  
 

§ 2. 
Termin realizacji umowy 

 
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy do dnia 31 stycznia  2020 roku.  
Termin wskazany w zdaniu pierwszym, w trybie aneksu za zgodą wszystkich stron, może ulec  zmianie o kolejny  okres 
do 60 następnych dni, jeżeli wybór Leasingodawcy w postępowaniu o którym mowa w § 1 ust. 6 zostanie dokonany po 
dniu 05.01.2019 roku. 
  

§ 3. 
Osoby odpowiedzialne  

Osobą odpowiedzialną za prawidłową realizację przedmiotu zamówienia jest: 
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1) ze strony Leasingodawcy: ………………………………………………………… 
2) ze strony Leasingobiorcy - ZGK Sp. z o.o.  Magdalena Wolska  
3) ze strony Wykonawcy: Jacek Błaszkowski  

§ 4. 

Cena przedmiotu umowy, wynagrodzenie i warunki płatności 
1. Za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 Leasingodawca zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w 

wysokości netto: 900.246.00  zł + podatek VAT 23 %,  
brutto: 1.107.302,58  zł  
(słownie brutto: jeden milion sto siedem tysięcy trzysta dwa złote 58/100  zł),  zgodną z ofertą złożoną przez 
Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w postepowaniu prowadzonym przez 
Leasingobiorcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę fabrycznie nowej, nie noszącej 
śladów użytkowania śmieciarki bezpyłowej  z HDS nr postepowania opublikowanym Biuletynie Zamówień Publicznych 
w dniu 30.08.2019 pod nr 591594-N-2019 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszystkie czynniki cenotwórcze związane z realizacją przedmiotu umowy, 
w szczególności koszty transportu, dostawy, wykonania testów próbnych pojazdu oraz przeszkolenia pracowników 
leasingobiorcy w zakresie jego obsługi, a także koszty gwarancji i serwisowania. 

3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 jest stałą ceną stałą na całkowity czas umowy, nie podlegającą zmianom.  
4. Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi po wystawieniu faktury przez Wykonawcę za wykonanie całości 

przedmiotu umowy określonego w § 1. 
5. Podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę za wykonanie przedmiotu umowy jest pisemne potwierdzenie 

przyjęcia przedmiotu umowy bez wad, o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy. 

6. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę realizacji części dostaw lub usług podwykonawcom warunkiem zapłaty przez 
Zamawiającego należnego wynagrodzenia za wykonanie dostawy lub usługi jest przedstawienie dowodów zapłaty 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom, biorącym udział w wykonywaniu dostaw lub usług, z zastrzeżeniem 
ust. 12. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, wstrzymuje się wypłatę należnego 
wynagrodzenia za wykonanie dostawy lub usługi w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych 
dowodów zapłaty. 

8. Leasingodawca dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, który 
zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty 
przez Wykonawcę. 

9. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 8 dotyczy wyłącznie należności powstałych po przedłożeniu Leasingodawcy 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo.  

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy. 
11. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy 

niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy dostawy lub usługi, jednakże termin ten nie może być dłuższy niż 21 od dnia odbioru 
przedmiotu umowy bez wad przez Zamawiającego.  

12. Przed terminem bezpośredniej zapłaty, o której mowa w ust. 8 Leasingodawca umożliwi Wykonawcy zgłoszenie 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, o którym mowa w 
ust. 8. Termin zgłaszania uwag – 7 dni licząc od dnia doręczenia tej informacji.  

13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 
Leasingodawca może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty 
lub podmiotu, któremu płatność się należy albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

14. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy, o których mowa w ust. 8, Leasingodawca potrąca 
kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

15. Wykonawca wystawi fakturę na adres: ………………………………………………………………………………………. 
16. Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem z rachunku Leasingodawcy na rachunek 

Wykonawcy Nr …………………………………………………… w terminie 30 dni licząc od daty wpływu faktury.  
17. W przypadku błędnie wystawionej faktury, termin płatności liczony będzie od daty otrzymania faktury korygującej. 
18. Wykonawca uprawniony jest do złożenia faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF). 

 
§ 5. 

Sposób i miejsce realizacji dostawy 

1. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia pojazdu stanowiącego przedmiot umowy w 
miejsce wskazane w § 1 ust. 4   umowy oraz do przeprowadzenia testów próbnych pojazdu na własny koszt. 

2. Odbiór pojazdu nastąpi w siedzibie Leasingobiorcy w ustalonym przez strony umowy terminie, na podstawie 
sporządzonego i podpisanego protokołu odbioru.  

3. Podczas odbioru Leasingobiorca  dokona sprawdzenia stanu technicznego dostarczonego pojazdu oraz zgodności jego 
parametrów technicznych z warunkami określonymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i złożonej ofercie.  

4. W ramach odbioru Leasingodawca oraz Leasingobiorca zastrzega sobie również prawo do przeprowadzenia prób 



 3/5 

technicznych, których wyniki zostaną uwzględnione w protokole odbioru. 

5. Podczas odbioru pojazdu Wykonawca przekaże Leasingobiorcy dokument gwarancyjny określający warunki 
serwisowania dostarczonego pojazdu, okresy gwarancji, terminy usunięcia stwierdzonych wad i usterek, a także 
wskazującego całość świadczeń gwaranta na rzecz Leasingobiorcy oraz warunki odpowiedzialności gwaranta, w tym 

zobowiązanie do rozpoczęcia naprawy w terminie do 24 godzin od momentu zgłoszenia (jako miejsce naprawy 
gwarancyjnej należy przyjąć siedzibę Zamawiającego) oraz zobowiązanie do zapewnienia śmieciarki bezpyłowej 
zastępczej w przypadku napraw gwarancyjnych trwających dłużej niż 72 godziny.  

6. Ponadto w trakcie odbioru Wykonawca przekaże Leasingobiorcy: 

1) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim (w wersji drukowanej oraz elektronicznej); 

2) katalogu części zamiennych ze wskazaniem ich dostawcy/ów (w wersji drukowanej i elektronicznej);  

3) informacji o ilości i rodzaju stosowanych olejów i płynów eksploatacyjnych w poszczególnych układach; 

4) dokument potwierdzający homologację lub dopuszczenie pojazdu do ruchu, 

5) certyfikatu homologacji silnika spełniający EURO 6. 

7. Dowodem zrealizowania przedmiotu umowy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia przedmiotu umowy przez 
upoważnionego pracownika Leasingobiorcy bez wad (protokół odbioru), po uruchomieniu pojazdu, przeprowadzeniu 
instruktażu – zapoznanie z obsługą oraz przeprowadzeniu przeszkolenia praktycznego w zakresie obsługi pojazdu. 

8. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru bez wad oraz z przeprowadzonego uruchomienia, instruktażu i 
przeszkolenia, przy czym za datę wykonania umowy przyjmuje się datę późniejszą.  

9. W przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym przedmiocie umowy Leasingodawca oraz  Leasingobiorca 
zastrzega sobie prawo do żądania wydania przedmiotu umowy bez wad. 

10. W przypadku dostawy niezgodnej z opisem przedmiotu umowy  Leasingobiorcy przysługuje prawo do odmowy jej 

przyjęcia. 

11. Datą wykonania przedmiotu umowy jest data odbioru przedmiotu zamówienia bez wad. 
 

§ 6. 
Rękojmia, Gwarancja i Serwis 

   

1. Wykonawca udziela następujących całkowicie bezpłatnych okresów serwisu i gwarancji na dostarczony pojazd: 

1.1. Wymagany, minimalny okres całkowicie bezpłatnego serwisu i gwarancji (wszelkie wykonywane naprawy i 
przeglądy, w tym zużyty materiał i robocizna) na cały pojazd wynosi 54  miesiące, w tym również na: 

1.1.1. nadbudowę wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami: minimum 54  miesiące. 
1.1.2. podwozie samochodowe wraz ze wszystkimi podzespołami i elementami: minimum 54  miesiące, 

- jednakże nie krócej jednak niż serwis i gwarancja udzielona przez producenta pojazdu. 

2. W okresach, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do całkowicie bezpłatnego serwisu oraz 
gwarancji, w tym bezpłatnego wykonywania napraw i przeglądów i serwisów (w tym zapewnienia  niezbędnych  
materiałów, płynów eksploatacyjnych, a także personelu / robocizny/ – dotyczy także serwisu i przeglądów ). 

3. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje cały przedmiot dostawy i liczy się od daty odbioru przedmiotu umowy 
bez wad.  

4. Leasingobiorca powiadomi Wykonawcę o awarii (wadzie) dostarczonej śmieciarki bezpyłowej natychmiast po jej 
wystąpieniu telefonicznie lub faxem. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji napraw gwarancyjnych oraz usług serwisowych ( w tym przeglądów)  
dostarczonego pojazdu wraz z wyposażeniem w siedzibie Leasingobiorcy, w terminie rozpoczęcia nie dłuższym niż 24 
h od momentu zgłoszenia.  

6. W sytuacji gdy czas naprawy gwarancyjnej lub serwisu (przeglądu) przekroczy 72 h, Wykonawca zobowiązuję się do 
zapewnienia  Leasingobiorcy, śmieciarki bezpyłowej zastępczej niezwłocznie po przekroczeniu 72 h naprawy. 

7. W przypadku napraw wymagających sprzętu specjalistycznego wykonywanych poza siedzibą Leasingobiorcy,, 
Wykonawca na własny koszt zabezpieczy transport pojazdu tam i z powrotem. 

8. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny wykonywany poza siedzibą Leasingobiorcy, na stacji posiadającej 
autoryzację producenta dostarczonego pojazdu. 

9. Autoryzowany serwis na dostawę części jak i obsługę poza gwarancją musi znajdować się w miejscowości :  
DGP sp. z o.o. ul. Koszalińska 60, 75-016 Kretomino w odległości nie większej niż 350 km od siedziby 
Zamawiającego. 

10. Poza gwarancją Wykonawca, przez okres dwóch lat od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag i wad, udziela 
rękojmi na zasadach okręconych w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. 
 

 
§ 7. 

Podwykonawstwo 
1. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy podwykonawców, w dniu podpisania umowy, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu uzgodnioną przez strony umowy listę Podwykonawców, którzy będą uczestniczyli w 
realizacji przedmiotu umowy wraz z przypisaniem im konkretnych rodzajów dostaw lub usług (zwaną dalej „listą 
Podwykonawców”). Lista Podwykonawców stanowić będzie załącznik do niniejszej umowy.  

2. Przedmiot umowy nie może być wykonywany przez Podwykonawców nie wymienionych w liście podwykonawców, o 
której mowa w ust. 1.  

3. Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo przedłożyć Leasingobiorcy,  poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, jednak nie później 
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niż przed dniem skierowania Podwykonawcy do realizacji dostaw usług. Obowiązkowi przedłożenia nie podlegają 
umowy o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości brutto wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 
1 umowy. 

4. Do umów o podwykonawstwo wprowadza się następujące zastrzeżenia: 

1) winna zawierać oznaczenie stron umowy;  
2) winna wskazywać zakres zadań przekazanych do realizacji podwykonawcy;  
3) okres odpowiedzialności za wady nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec 

Leasingobiorcy,; 
4) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy 

faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi; 
5) zapłata na rzecz Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może zostać 

uzależniona od uzyskania przez Wykonawcę wynagrodzenia od Leasingodawcy; 
6) termin realizacji dostaw lub usług nie może być dłuższy niż przewidywany umową z Leasingodawcą; 
7) sposobu rozliczeń za wykonane dostawy lub usługi winien odpowiadać sposobowi rozliczeń obowiązującemu 

pomiędzy Leasingodawcą a Wykonawcą na podstawie umowy. 
5. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, że każda umowa z Podwykonawcą będzie zawierała postanowienie o 

obowiązku Podwykonawcy dostarczenia Wykonawcy, w terminie 2 dni od otrzymania zapłaty całości umówionego 
wynagrodzenia za usługi wykonane przez Podwykonawcę, oświadczenia (dalej „potwierdzenie zapłaty 
wynagrodzenia”), którego treść będzie odpowiadała poniższym warunkom. Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia 
będzie podpisane przez osoby do tego celu umocowane, a jego treść pozwoli jednoznacznie stwierdzić, iż całość 
roszczeń przysługujących z tytułu zrealizowanych przez Podwykonawcę dostaw lub usług została przez Wykonawcę 

zaspokojona i że płatność wynagrodzenia uzgodnionego w umowie z Podwykonawcą została zrealizowana. 
Potwierdzenie zapłaty wynagrodzenia będzie ponadto określać datę, z jaką świadczenie zostało przez Wykonawcę 
spełnione w całości na rzecz uprawnionego Podwykonawcy, zgodnie z postanowieniami umowy z Podwykonawcą.  

6. Zlecenie części dostaw lub usług Podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wykonanie 
obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego w Polsce prawa. Wykonawca odpowiada za 
działania i zaniechania Podwykonawców jak za własne. 

7. Wykonawca przedłoży wraz z umową o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy, 
bądź inny dokument z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzające, że osoby zawierające umowę w 
imieniu Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji. 

 
§ 8. 

Zwłoka i kary umowne 

1. W razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić 
Leasingobiorcy, kary umowne: 

1) w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki 
w realizacji przedmiotu zamówienia w stosunku do terminu określonego w § 2.  

2) wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
realizacji uprawnień z gwarancji lub rękojmi w stosunku do terminu określonego w § 6 ust. 5;  

3) wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w 
udostępnieniu śmieciarki zastępczej, zgodnie z zapisami § 6 ust. 6 umowy; 

4) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za nieprzedłożenie poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgodnie z § 7 ust. 3 niniejszej 
umowy; 

5) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za brak dokonania wymaganej 
przez Leasingobiorcę  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
Zamawiającego terminie, zgodnie z § 7 ust. 4  pkt. 4 niniejszej umowy;  

6) w wysokości 1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, za brak zapłaty lub nieterminowej 
zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom; 

7) w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia 
Leasingodawcę  od umowy lub jej rozwiązania z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 2 niniejszej umowy, 
lecz dostarczy Leasingobiorcy,  sprawny pojazd zastępczy o parametrach odpowiadających przedmiotowi zamówienia, 
kara umowna za zwłokę w dostawie nie przysługuje, jednak nie dłużej niż przez okres  14 dni licząc od daty upływu 
terminu realizacji przedmiotu umowy. 

3. Kary umowne są niezależne od poniesionej szkody. 

4. Leasingodawca oraz Leasingobiorca  zastrzegają  sobie prawo żądania odszkodowania przekraczającego wysokość 
zastrzeżonych kar.  

5. Kary o których mowa w ust. 1 Wykonawca zapłaci na wskazany przez Leasingobiorcę  rachunek bankowy przelewem, 
w terminie 14 dni kalendarzowych, licząc od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty takiej kary 
umownej.  

6. Leasingodawca ma prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

7. Zapłacenie kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt. 1-7 nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia 
realizacji przedmiotu umowy, jak również z żadnych innych zobowiązań umownych. 
 

§ 9. 
Odstąpienie od umowy 
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1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Leasingodawca może odstąpić od umowy w terminie 30 
dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach 

2. Leasingodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, w przypadku gdy Wykonawca realizuje przedmiot 

zamówienia niezgodnie z zapisami umowy oraz Specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W takim przypadku 
Leasingobiorca,  naliczy Wykonawcy karę, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy. 

3. Konieczność wielokrotnego (więcej niż 2 razy) dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 8 umowy, lub konieczność dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego, może stanowić podstawę do odstąpienia od 
umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego. Wówczas Leasingobiorca, naliczy Wykonawcy karę 
umowną w wysokości określonej w § 8 ust. 1 pkt. 8 niniejszej umowy.  

4. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w terminie 30 dni od wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę 
odstąpienia.  

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać uzasadnienie oraz 
sposób wzajemnych rozliczeń wraz z pokryciem wszystkich kosztów jakie poniosła strona nie odpowiadająca za 
odstąpienie od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Leasingodawca oraz Leasingobiora  przedłożą szczegółowe 
zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie polubownego porozumienia. 

 
§ 9. 

Rozwiązywanie sporów 

Spory między stronami mogące zaistnieć na tle stosowania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla Leasingobiorcy. 
 

§ 10. 
Postanowienia końcowe 

1. Umowa wygasa z chwilą zrealizowania przedmiotu umowy, po upływie okresu gwarancji i rękojmi. 
2. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Leasingobiorcy oraz Leasingodawcy przenieść na osobę trzecią 

wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.  
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 
4. Wszystkie wymienione załączniki stanowią integralną część umowy. 
5. Umowę sporządzono w języku polskim w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden  egzemplarz dla 

Wykonawcy, jeden dla Leasingodawcy oraz jeden dla Leasingobiorcy. 
 
 
Załącznikami do niniejszej umowy jest  Opis techniczny pojazdu, stanowiący załącznik do oferty. 
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