
 

 

zał. nr 4 do SWZ 
 
 
 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie wzoru umowy leasingu wybranego 

Wykonawcy wraz z Ogólnymi Warunkami Leasingu, która w swej treści będzie 

zawierała istotne postanowienia umowy o których mowa w §19 SWZ, a szczegółowo 

opisane w niniejszym Załączniku do SWZ. Zamawiający dopuszcza również, aby wzór 

stanowiący integralną część SWZ był umową w sprawie zamówienia publicznego i miał 

pierwszeństwo stosowania przed dokumentem proponowanym przez Wykonawcę w 

przypadku ewentualnej sprzeczności. Zastrzeżeniem jest, że umowa regulująca 

wszystkie kwestie związanych z prawidłowym przebiegiem leasingu musi być 

zaakceptowana przez Zamawiającego.  
 
 
 

UMOWA 

 

zawarta w dniu............................................. w Raciborzu pomiędzy : 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o. o. z siedzibą w Raciborzu przy ul. 

Adamczyka 10, NIP 639-00-01-529 REGON 272347774, Nr KRS 0000125096 Sąd 

Gospodarczy Gliwice, Kapitała Zakładowy Spółki 10 536 000 zł,  

reprezentowanym przez : 

 

Prezesa Zarządu   -   Bogdana Gawliczek 

 

zwanym w treści umowy Zamawiającym 

 

a 

 

........................................... z siedzibą w ..................................przy ul. ............................. 

NIP .........................................., REGON ........................................., Nr KRS................... 

..................................... Sąd Gospodarczy w ..................................., Kapitała Zakładowy 

Spółki ...................................................zł,  

 

reprezentowaną przez:  

1. ................................    - .................................. 

2. ................................    - .................................. 

 

zwanym w treści umowy Wykonawcą, 

 

W oparciu o przeprowadzone postepowanie w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia przekraczającej progi unijne zgodnie z ustawą z dnia 11 września 

2019 r. Prawo Zamówień publicznych  (j.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z póź. zm) 

zwanej dalej ustawą, rozstrzygnięte w dniu………....…. została zawarta umowa o 

następującej treści: 
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§ 1 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu  4 sztuk fabrycznie nowych ekologicznych autobusów miejskich, 

niskopodłogowych jednej marki.  

2. Rok produkcji autobusów musi pokrywać się z rokiem dostawy.  

3. Autobusy mają być jednej marki i w danym typie identyczne pod względem 

konstrukcyjnym, kompletacji i wyposażenia z unifikacją układu napędowego 

(silnik, skrzynia biegów, osie – rodzaj i typ zawieszenia, za silnik jednego 

typoszeregu uważa się silnik jednego producenta). 

4. Autobusy po pierwszym przeglądzie, który może on być przeprowadzany przez 

Zamawiającego na koszt Wykonawcy. 

5. Wymagania dotyczące spełnienia przepisów przez każdy autobus: 

a. Autobus spełnia wszystkie wymagania określone w Dziale III ustawy z dnia  

20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2012r. 

poz. 1137 z późn. zmianami) oraz odpowiada warunkom technicznym 

określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. 

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego 

wyposażenia (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 2022  z późn. zmianami).  

b. Autobus posiada aktualne „Świadectwo Homologacji Typu Pojazdu” wraz z 

załącznikami potwierdzające bezwarunkowe udzielenie homologacji, wydane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności na podstawie ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013r. w 

sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich 

przedmiotów wyposażenia lub części (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 

1475). 

c. Autobus spełnia wymagania Dyrektywy UE nr 2001/85/WE z dnia 20 listopada 

2001r. (Dz.U. L 042 z 13.02.2002r.) odnoszącej się do przepisów szczególnych 

dotyczących pojazdów wykorzystywanych do przewozów pasażerów  i 

mających więcej niż 8 miejsc poza siedzeniem kierowcy. 

d. Autobus spełnia homologację EWG pojazdu odnoszącą się do palności 

materiałów konstrukcyjnych używanych w niektórych kategoriach pojazdów, 

uzyskana zgodnie z warunkami określonymi w Dyrektywie 95/28/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995r. (Dz.U. L 281 z 

23.11.1995, str. 1). 

e. W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Wykonawcę oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana 

przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub 

wprowadzenia do użytku nowych autobusów (a także zespołów i podzespołów 

do tych autobusów), Wykonawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot 

zamówienia z uwzględnieniem tychże zmian. W szczególności obowiązek ten 

dotyczy dostarczenia Zamawiającemu autobusów spełniających wymagania 

określone zgodnie z wyżej wymienionymi przepisami, jak również dokumentów 

umożliwiających zarejestrowanie tych autobusów na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
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f. W dostawie udział towarów pochodzących z państw Członkowskich Unii 

Europejskiej lub państw, z którymi Wspólnota Europejska zawarła umowy o 

równym traktowaniu przedsiębiorców przekraczała 50%.  

 

§ 2 

 

1. Wykonawca oddaje w leasing a Zamawiający bierze w leasing fabrycznie nowe 4 

sztuki nowe ekologiczne autobusy miejskie niskopodłogowe jednej marki typ/model 

………………./.................................., rok produkcji  …………………., o 

ukompletowaniu i z wyposażeniem zgodnym z warunkami i wymogami Zamawiającego 

określnymi w zał. nr 6 do SWZ (przyjętymi przez Wykonawcę), stanowiącej załącznik 

nr 1 do niniejszej umowy. 
 

 

§ 3 

Strony ustalają : 

1) Warunki leasingu:  

a) leasing operacyjny z opcją wykupu, 

b) opłata wstępna dotycząca leasingu operacyjnego śmieciarki – ok 5% wartości  

    zamówienia, 

c) Okres finansowania: 59 miesięcy + wykup w 60 miesiącu 

d) Raty leasingowe równe w całym okresie obowiązywania, skalkulowane przy  

    zastosowaniu kosztu zmiennego opartego na stawce referencyjnej WIBOR – 1M  

    z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 

e) Zamawiający zobowiązany jest do ubezpieczenia przedmiotu leasingu przez cały 

okres realizacji umowy leasingu w zakresie  ubezpieczenia OC, AC, NNW, przy 

czym ubezpieczenie nie stanowi składnika ceny, dopuszcza się ubezpieczenie we 
własnym zakresie przez Zamawiającego. 
f) Terminy płatności rat leasingowych do dnia ..................... każdego miesiąca, 

g) Wartość wykupu przedmiotu leasingu w 60 miesiącu trwania umowy wynosi 5% 

wartości  przedmiotu zamówienia, 

2) Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt dostarczyć do siedziby 

Zamawiającego przedmiot zamówienia,  

3) Wykonawca zobowiązuje się do wydania pojazdów, 4 sztuk autobusów miejskich z 

wyposażeniem na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

4) Ewentualne reklamacje dot. przedmiotu zamówienia stwierdzone podczas odbioru 

powinny być złożone w dniu jego odbioru i załatwione przez Wykonawcę w  

terminie 1 dnia. 

5) W przypadku późniejszego ujawnienia się wad nie stwierdzonych przy odbiorze, 

Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zgłoszenia, a Wykonawca 

zobowiązany jest do załatwienia reklamacji w terminie nie przekraczającym 14 dni 

od jej złożenia pod rygorem odstąpienia od umowy przez Zamawiającego. 

6)   Dostawca pojazdów złoży oświadczenie stanowiące załącznik do niniejszej umowy, 

że pojazd nie ma wad prawnych, nie mają do niego prawa osoby trzecie nie są 

przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

6) Pojazdy zostaną dostarczony do Zamawiającego na teren zakładu w Raciborzu przy 

ul. Adamczyka 10 w terminie do 31.08.2023r.  

7) Godziny dostawy pojazdu od 7:00 do 14:00. 
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8) Pojazdy spełniają wszelkie warunki techniczne wymagane dla pojazdu w ruchu 

drogowym po drogach publicznych RP, posiada odpowiednie certyfikaty i 

deklaracje zgodności z normami i przepis obowiązującymi dla tego rodzaju 

pojazdów. 

§ 4 

 

W ramach niniejszej umowy Zamawiający, zastrzega sobie uprawnienie do skorzystania 

z prawa opcji na zasadach i trybie opisanym poniżej: 

    a) Zamawiający może z opisanego w SWZ prawa opcji skorzystać w całości lub w  

   części; 

    b) Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem   

        Zamawiającego, dlatego też nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji    

        nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w   

        stosunku do Zamawiającego; 

    c) Zamówienie objęte prawem opcji Wykonawca będzie zobowiązany wykonać po  

        uprzednim otrzymaniu zawiadomienia od Zamawiającego, że zamierza z prawa   

        opcji skorzystać, zawierającego liczbę dostawy w formie leasingu operacyjnego z   

        opcją wykupu dodatkowych autobusów miejskich w ramach przedmiotowego  

        uprawnienia Zamawiającego; 

    d) Termin wykonania zamówienia objętego prawem opcji nie może być dłuższy niż  

        12 miesięcy od dnia przesłania zawiadomienia do Wykonawcy; 

    e) Zasady dotyczące realizacji zamówienia objętego prawem opcji będą takie same  

        jak te, które obowiązują przy realizacji zamówienia podstawowego. Zamawiający  

        zastrzega również, że ceny jednostkowe objęte opcją będą zgodne z ofertą opcji  

        określoną w Formularzu ofertowym (zał. nr 1), oraz niezmienne w całym okresie  

        realizacji umowy; 

    f) Przedmiot umowy w zakresie przysługującego Zamawiającemu prawa opcji może  

        obejmować dostawę w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu  

        dodatkowych autobusów miejskich w maksymalnej liczbie do 4 szt.; 

    g) Zamawiający zastrzega, że ilość dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją  

        wykupu dodatkowych autobusów miejskich przewidziana w ramach prawa opcji  

        jest wielkością maksymalną, a ilości te mogą ulec zmniejszeniu w zależności od  

        potrzeb Zamawiającego w trakcie trwania umowy; 

    h) Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji w okresie do 18  

        miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. 

 

§ 5 

 

1) Opłata wstępna za 4 autobusy zamówienia podstawowego wynosi:  

.................................. złotych netto 

(słownie: .............................................................................................. złotych netto) 

 

2) Rata leasingowa za 4 autobusy wynosi:  

................................... złotych netto 

(słownie: .............................................................................................. złotych netto) 
 

3) Łącznie 59 równych, miesięcznych rat leasingowych wynosi:  

.................................. złotych netto 

(słownie: .............................................................................................. złotych netto) 
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4) Cena wykupu 4 autobusów, wynosi: 

................................. złotych netto 

(słownie: .............................................................................................. złotych netto) 

 

5) Razem za całość : 

..................................... złotych netto 

(słownie ............................................................................................... złotych netto) 

 

Do tak ustalonej ceny Wykonawca doliczy podatek VAT w obowiązującej aktualnie 

wysokości. 

 

6)   Strony ustalają następujące warunki i terminy płatności: 

  Przelewem bankowym w następujących terminach: 

- opłata wstępna - płatność w terminie do .................................r.,  

- 59 rat leasingowych - płatność w terminie od............................   

   do................................ dnia .......................każdego miesiąca 

- opłata wykupu - płatność w terminie do .. .............................r. 

 

7)   Wszystkie płatności, o których mowa wyżej Zamawiający dokona na konto 

       Wykonawcy w  .................................................................................................... 

 

§ 6 

 

1. Na pojazdy Wykonawca zapewni Zamawiającemu udzielenie gwarancji zgodnej z  

   warunkami oferty: 
 

a) Na perforację spowodowaną korozją poszyć zewnętrznych nadwozia - 10 lat, 

b) Na powłokę lakierniczą – 60 miesięcy. 

c) Na autobus – 36  miesięcy (lub przebieg 200 tys. km), licząc od daty 

przekazania autobusu, 

d) Z gwarancji wyłączone są materiały eksploatacyjne, bezpieczniki, żarówki, 

paski klinowe, klocki hamulcowe, okładziny klocków hamulcowych.  
 

2. Gwarancja na opony, akumulatory oraz wyposażenie takie jak np. tablice 

kierunkowe, kasowniki, klimatyzatory itp. zgodna z gwarancją udzieloną przez 

dostawców tych elementów. 
 

§ 7 

 

Wykonawca wraz z pojazdami przekaże nieodpłatnie przedstawicielowi Zamawiającego 

n/w dokumentację i sprzęt: 

a) Dokumenty niezbędne do eksploatacji pojazdów (dowody rejestracyjne, itp.) 

b) Instrukcję obsługi pojazdów i wyposażenia. 

c) Zestaw narzędzi i urządzeń specjalistycznych umożliwiających uzyskanie 

autoryzacji ASO producenta na potrzeby własne oraz wykonywanie bieżących 

obsług i napraw gwarancyjnych dostarczonych autobusów w zakresie 

określonym w SIWZ. W skład zestawu wchodzą: fabrycznie nowe, nieużywane, 

kompletne i pełnowartościowe przyrządy, narzędzia i urządzenia, niezbędne do 

diagnostyki, obsługi eksploatacyjnej, przeprowadzania napraw gwarancyjnych i 
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pogwarancyjnych oraz kompletu testerów i komputera przenośnego z 

zainstalowanym oprogramowaniem warsztatowym (w języku polskim), 

niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki całopojazdowej 

autobusów i ich zespołów. Dostawca dołączy do oferty wykaz urządzeń i 

narzędzi specjalistycznych z podaniem ich numerów katalogowych oraz ich 

wartości w złotych. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z tych 

narzędzi i urządzeń obsługowych zaproponowanych przez Wykonawcę, jeżeli 

już je posiada, wówczas za ich równowartość w złotych wybierze z katalogu 

Wykonawcy lub z innego powszechnie dostępnego katalogu inne narzędzia 

potrzebne do wykonywania napraw i obsług dostarczonych autobusów. 

 

§ 8 

 

Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu umowy przeszkoli nieodpłatnie 

przedstawicieli Zamawiającego w zakresie ekonomicznej eksploatacji odbieranych 

pojazdów w ilości 2 kierowców na autobus, oraz w zakresie obsługi i diagnostyki 

pojazdów, w ilości 5 mechaników. 
 

§ 9 

 

1) Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku: 

- gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 5% całkowitej wartości 

przedmiotu umowy brutto określonej w § 4 pkt. 5 umowy). 

- zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,2% całkowitej wartości 

przedmiotu umowy brutto określonej w§ 4 pkt. 5 umowy za każdy dzień 

zwłoki. 

- zwłoki w terminie naprawy w okresie gwarancji w wysokości 0,05% 

całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto określonej w§ 4 pkt. 5 umowy 

za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

- w przypadku zwłoki trwającego powyżej 14 dni Zamawiający zastrzega 

sobie prawo do odstąpienia od umowy. 

2) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku: 

- gdy Wykonawca odstąpi od umowy z przyczyn za które ponosi 

odpowiedzialność Zamawiający, w wysokości 5% całkowitej wartości 

przedmiotu umowy określonej w § 4 pkt. 5 umowy)  

3)  Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na  

      zasadach ogólnych. 
 

§ 10 

 

1. Umowa może być zmieniona - zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo zamówień   

    publicznych i w przypadkach przewidzianych w tym przepisie, w tym w  

    szczególności: 

1) Zmiany mające wpływ na wysokość wynagrodzenia: 

a) zmiana stawki podatku od towarów i usług (VAT), 

b) obniżenie kosztu wykonania dostawy a tym samym wynagrodzenia Wykonawcy, 

c) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. 
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§ 11 

 

1. Wykonawca za pomocą Podwykonawców:  
 

1) .……………………………..……………, 

2) ……………………………………………, 
 

na  zasobach,  których  opierał  się  wykazując   spełnienie   warunków   udziału   

w postępowaniu  wykona odpowiednio następujący zakres:  
 

1) .................................................................................................………......... , 

2) …………………………………………………………………………… . 

 

2. Za pomocą Podwykonawców innych niż w ust. 1 tj. : 
 

1) .……………………………..………………………….……………….…, 

2)…………………………………………….………………………….……, 
 

 3. Wykonawca wykona następujący zakres:  
 

1) ..................................................................................................………........ , 

2) .................................................................................................……….....…. 

 

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda 

Zamawiającego pod rygorem nieważności. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od 

daty przedstawienia mu przez Wykonawcę w formie pisemnej umowy z 

podwykonawcą lub jej projektu nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa 

się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

 

5. Do zawarcia przez Podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana 

zgoda Zamawiającego i Wykonawcę. 

 

6. Zlecenie wykonania części Usługi podwykonawcom nie zmienia zobowiązań 

Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części Usługi. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego 

pracowników w takim stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania 

jego własnych pracowników. 
 

§ 12 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych, przekazanych w związku z realizacją   

niniejszej umowy jest Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. o.o. ul. Adamczyka 10, 47-400 

Racibórz. Spółka wyznaczyła Inspektora ds. Ochrony danych osobowych, z  którym 

można się skontaktować za pośrednictwem adresu: sekretariat@pk-raciborz.pl 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji przedmiotu 

Umowy. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych i ich 

sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 

przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych a 

także prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z 

naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych. Więcej informacji dostępne jest 

na stronie internetowej pod adresem http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo. 

2. Odbiorca/Wykonawca usług oświadcza, że zobowiązuje się do wykonania w imieniu   



 
 

 

8 

Spółki/Zamawiającego obowiązku informacyjnego, wobec osób wskazanych do 

wykonania umowy, polegających na kontaktach służbowych i realizacji umowy o 

przysługujących im prawach wskazując lokalizację treści klauzuli informacyjnej na 

stronie http://pk.bipraciborz.pl/artykuly/rodo. 

 

§ 13 

 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mogą mieć zastosowanie przepisy 

Ustawy - Prawo zamówień Publicznych oraz Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 14 

 

Ewentualne spory powstałe na tle wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez 

Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 15 

 

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze stron. 

 

§ 16 

 

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Zamawiający:                                                           Wykonawca: 
 

 

 

......................................................                            .......................................................... 
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