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Załącznik nr 6 do SIWZ

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej
smieciarki dwukomorowej w okresie trwania leasingu dla Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk, na zasadach określonych w opisie przedmiotu
zamówienia.

2.

Leasingodawca przekazuje, a Leasingobiorca przyjmuje w leasing (operacyjny) pojazd na okres 36
miesięcy.

3.

W czasie trwania umowy pojazd pozostaje własnością Leasingodawcy.

4.

Leasingodawca wyda Leasingobiorcy pojazd w terminie wskazanym w ofercie, w siedzibie
Przeworskiej Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., pl. Mickiewicza 8, 37-200 Przeworsk. Pojazd
przedstawiony do odbioru Leasingobiorcy powinny być: dopuszczony do ruchu przez właściwy
organ administracji, zatankowany (min. 10 litrów paliwa).

5.

Wraz z pojazdem Leasingodawca wyda Leasingobiorcy: dowód rejestracyjny (Rzeczpospolita
Polska), potwierdzone dokumenty wymagane przy rejestracji pojazdu w Polsce, kserokopię karty
pojazdu oraz wyciąg ze świadectwa homologacji.

6.

Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi w formie protokołu zdawczo- odbiorczego.

7.

Raty leasingowe uiszczane są w terminach comiesięcznych od miesiąca następującego po odbiorze
sprzętu. Leasingobiorca zobowiązany jest do uiszczania rat leasingowych na podstawie
harmonogramu finansowego będącego integralną częścią umowy leasingowej. Daty w nim podane
są datami ostatecznymi wpływu środków na rachunek leasingodawcy.

8.

Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za: uszkodzenia, zniszczenie, zdekompletowanie,
nadmierne zużycie, utratę przedmiotu leasingu, niezależnie od zaistniałych przyczyn i okoliczności,
chyba że ryzyko finansowe takiej odpowiedzialności przejmie firma ubezpieczeniowa.

9.

Leasingobiorca ma prawo nabyć pojazd objęty umową, jeżeli zawiadomi Leasingodawcę w formie
pisemnej o zamiarze skorzystania z tego prawa oraz pod warunkiem spłacenia przez niego
wszelkich należności wynikających z umowy leasingu.

10. Opłata za wykup będzie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji
wskazanej na fakturze. Zamawiający po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową,
opiewającą na kwotę wykupu, która będzie potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa
własności leasingowanego dobra.
11. W przypadku złożenia przez Leasingobiorcę Leasingodawcy oświadczenia woli o skorzystaniu z opcji
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wykupu, pojazd do czasu zawarcia umowy przenoszącej jego własność, będzie znajdował się
w posiadaniu Leasingobiorcy.
12. W przypadku skorzystania z opcji wykupu Leasingodawca zapewni przeniesienie uprawnień z tytułu
gwarancji na Leasingobiorcę.
13. W razie nieskorzystania przez Leasingobiorcę z prawa wykupu pojazdu, Leasingodawca odbierze
pojazd na swój koszt z siedziby Leasingobiorcy, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez
Leasingobiorcę o rezygnacji z opcji wykupu, nie wcześniej jednak niż w terminie 10 dni od dnia
wygaśnięcia umowy leasingu. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy pojazdu na swój koszt na
odległość nie przekraczającą 100 km od siedziby Leasingobiorcy.
14. Leasingodawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia wobec Leasingobiorcy w związku
z nieskorzystaniem przez Przeworską Gospodarkę Komunalną Sp. z o.o. pl. Mickiewicza 8, 37-200
Przeworsk z prawa wykupu pojazdu.
15. Leasingobiorca przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy po jej zawarciu
i dostarczeniu przedmiotu zamówienia w przypadku gdy :
1)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ
na realizacje przedmiotu zamówienia, bez zmiany ceny z oferty.

2)

nastąpi zmiana w interpretacjach przepisów prawnych, księgowych lub skarbowych w
szczególności wydanych przez skarbowe podmioty państwowe, lub te przez zewnętrzne
instytucje audytorskie i prawne, które to opinie będą wymagały dostosowania umowy w
celu uzyskania zgodności z charakterem umowy, bez zmiany ceny oferty.

3)

nastąpi zmiana powszechnie obowiązującej stawki podatku VAT zgodnie w powszechnie
obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem zmiany w całościowym wynagrodzeniu
Leasingodawcy.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

