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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

 

1. Wykonawca wyda Zamawiającemu przedmiot umowy, zgodnie z ofertą wykonawcy,  
w terminie 70/80/90 dni od dnia podpisania umowy. 

2. Pojazd zostanie dostarczony do siedziby Zamawiającego przy ul. Studziwodzkiej 37  
w Bielsku Podlaskim w godzinach 7:00 – 14:00 w dni robocze(od poniedziałku do piątku). 

3. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przekazania, co 
najmniej na 2 dni robocze przed planowanym terminem. 

4. Warunki leasingu: 
a) rodzaj leasingu: operacyjny, 
b) waluta, w której rozliczany będzie leasing – złoty polski (PLN), 
c) okres leasingu: 60 miesięcy.  
d) pierwsza opłata leasingowa (opłata wstępna) - 10% ceny nabycia pojazdu, płatna w ciągu 7 

dni od daty dostarczenia przedmiotu leasingu do Zamawiającego. 
e) w okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 

miesięcznych rat leasingowych, 
f) wartość wykupu stanowić będzie 1% wartości przedmiotu leasingu, 
g) równe raty leasingu przez cały okres trwania umowy, 
h) raty leasingu ze stałym oprocentowaniem, płatne w odstępach miesięcznych, 
i) za termin zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, 
j) opłata za wykup zostanie uiszczona po podpisaniu umowy kupna - sprzedaży lub 

wystawieniu faktury przenoszącej własność pojazdu z Wykonawcy (leasingodawcy) na 
Zamawiającego, w terminie 14 dni od dnia wystawienia stosownej faktury VAT. Umowa kupna 
- sprzedaży lub faktura przenosząca własność pojazdu zostanie zawarta / wystawiona do 30 
dni licząc od daty upływu okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu) 

k) ubezpieczenia przedmiotu leasingu dokonuje Zamawiający na swój koszt, u wybranego 
przez siebie ubezpieczyciela. Autobus zostanie ubezpieczony w zakresie OC, AC, NNW. 

l) zabezpieczenie leasingu stanowić będzie przedmiot leasingu.  
m) Wykonawca nie będzie pobierał dodatkowych opłat manipulacyjnych, prowizji oraz innych 

opłat związanych z rozpatrzeniem wniosku o zawarcie umowy leasingu i uruchomienie 
umowy leasingu, 

5. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca przekaże kompletną dokumentację sporządzoną  
w języku polskim:  
a) wszystkie wymagane prawem dokumenty, dopuszczające rejestrację oferowanego autobusu 

i jego eksploatację w Polsce ( w tym: kartę pojazdu, świadectwo homologacji - w formie 
oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) 

b) dokument gwarancji wystawiony przez producenta pojazdu,  
c) dokument określający warunki serwisowania gwarancyjnego i pogwarancyjnego,  
d) komplet katalogów części zamiennych – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej, 
e) komplet instrukcji serwisowych i konserwacji autobusu – 1 egzemplarz w wersji papierowej 

oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 
f) instrukcję obsługi pojazdu w języku polskim – 1 egzemplarz w wersji papierowej oraz 1 

egzemplarz w wersji elektronicznej; 
6. W dniu odbioru pojazdu Wykonawca zapewni szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji 

autobusu, wyznaczonych pracownikom Zamawiającego. 
7. Warunki gwarancji i serwisu: 

a) pojazd będący przedmiotem umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, nie jest 
obciążony prawami osób trzecich oraz nie jest przedmiotem zabezpieczenia, co 
Wykonawca gwarantuje, 

b) wykonawca zapewni gwarancję na pojazd: 
- na nadwozie: 24 miesięcy 
- na układ napędowy: 24 miesiące  

c) bieg okresu gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo 
– odbiorczego, 

d) w przypadku awarii dojazd serwisu bezpłatny w okresie gwarancji, 
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e) wymagany czas reakcji serwisu gwarancyjnego przy naprawie gwarancyjnej wynosi 
maksymalnie 72 godziny od momentu zgłoszenia usterki faksem (na nr ……..) lub drogą 
elektroniczną (e-mail: ……..) 

f) w przypadku braku możliwości naprawy pojazdu u Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest w okresie gwarancji na koszt własny do odbioru i dostarczenia 
naprawionego pojazdu z i do miejsca naprawy, 

g) w okresie gwarancji wszelkie koszty naprawy z wyjątkiem części eksploatacyjnych ponosi 
Wykonawca; 

h) Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji po upływie terminów określonych 
w pkt 7. lit. b), jeżeli reklamował wadę przed upływem tych terminów. 

8. Odbiór pojazdu zostanie potwierdzony protokołem zdawczo – odbiorczym, podpisanym 
przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za autobus do czasu jego odbioru przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku, gdy pojazd ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami i 
wymaganiami ustalonymi w SIWZ Zamawiający odmówi odbioru pojazdu oraz wyznaczy 
Wykonawcy termin na usunięcie przez Wykonawcę wad i braków w terminie, nie dłuższym 
niż 20 dni. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w całości. 

11. Wykonawca zobowiązuje się nie obciążać przedmiotu umowy na rzecz osób trzecich ani nie 
przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

12. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewydanie pojazdu w określonym 
terminie w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy brutto za każdy dzień opóźnienia.  

13. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należnego wynagrodzenia. 
14. W umowie winna być wpisana nazwa banku oraz numer rachunku bankowego Wykonawcy, 

na które będzie przekazywane należne wynagrodzenia. 
15. Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych 

zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 
dokonano wyboru Wykonawcy w  następujących przypadkach: 
a) w zakresie zmiany sposobu spełnienia świadczenia, jego zakresu, zmiany 

wynagrodzenia: 

 zmiany ustawowej stawki podatku VAT - jej obniżenie lub podwyższenie jest możliwe  
w wysokości odpowiadającej zmianie podatku, 

b) w zakresie zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia: 

 wystąpienie siły wyższej np.: powódź i inne klęski żywiołowe; 
c) w zakresie zmiany podwykonawcy: 
 zmiana Podwykonawcy, powierzenie wykonania części zamówienia Podwykonawcy, 

zmiana zakresu wykonania części zamówienia przez Podwykonawcę. 
 jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu wskazanego w 

ofercie, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 
26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków 
udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany 
wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia. 

16. Spory wynikłe w związku z realizacją umowy strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie.  
W razie braku porozumienia, spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

17. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
18. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną 

część umowy. 


