
Nazwa i adres Wykonawcy lub konsorcjum w składzie                                             Załącznik Nr 1  

                                               

FORMULARZ OFERTOWY 

 

1.Niniejszym składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.  

„Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu ciężarowego z opcją wykupu” 

 
Niniejsza oferta zostaje złożona przez: 

l.p. 
Nazwa(y) Wykonawcy (ów)* 

 
Adres(y) Wykonawcy(ów) Numer telefonu i faksu 

1. 

 

 

 

 

  

2. 

 
   

 

 
2. Osoba uprawniona do kontaktów: 

Imię i nazwisko  

Adres  

Nr telefonu/ faksu  

Adres e-mail  

 
w zakresie określonym specyfikacji istotnych warunków zamówienia:   

 

1)Cena samochodu ciężarowego wraz opłatami leasingowymi 

 

Lp. Rodzaj składnika 

ceny 

Jednostka 

miary 

Ilość Cena 

jednostkowa 

netto w 

PLN 

Wartość 

netto w 

PLN 

(D*E) 

Stawka 

podatku 

VAT 

Cena 

brutto 

w PLN 

(F+G) 

A B C D E F G H 

1  Samochód 

ciężarowy 

 szt.  1         

2  Opłata wstępna  szt.  1         

3  Rata  m-c  59         

4  Wartość wykupu  szt.  1         

    Razem           

   

 Suma pozycji  od 2 do 4 w kolumnie H poniższej tabeli w kwocie …………………………..zł 

 

 

Lp. Rodzaj składnika ceny Specyfikacja istotnych 

warunków  

A B C 

1 Termin płatności faktury  



2 Okres gwarancji  

 Cena samochodu ciężarowego suma pozycji od 2 do 4 wg powyższej tabeli 

(słownie)……………………………………………………………………………………………  

……………………………………………………………………………………………………... 

Termin płatności faktury ………………………………………………………………………….. 

Termin dostarczenia maszyny……………………………………………………………………… 

 

3.Oświadczamy, że: 

a)zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz 

że zdobyliśmy konieczne informację potrzebne do właściwego przygotowania oferty, 

b)zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i 

zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na takich właśnie warunkach, w 

miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego, 

c)pozostajemy związania niniejszą ofertą przez 30 dni. 

 

4.Korespondencję należy kierować pod adres: 

Nazwa: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o w Wierzbinku 

Adres: Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

Nr telefonu 63 261 10 36  

Adres e-mail: sekretariat@pgkwierzbinek.pl 

 

5. Przyjęta stawka podatku od towarów i usług VAT do wyliczenia kwoty podatku VAT jest zgodna z 

przepisami ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). 

6. Oświadczamy, że jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT od towarów i usług. 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

 

Podpis osoby lub osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań cywilno-prawnych w imieniu Wykonawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

ZAMAWIAJĄCY:    Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

                                               Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku 

    Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

WYKONAWCA:     …………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

 (pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

 
OŚWIADCZENIEWYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego 

samochodu ciężarowego z opcją wykupu”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka 

z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku, oświadczam co następuje: 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w rozdziale VI pkt 2 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

……………... 

(miejscowość,

data) 

 
 

………………………………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do    

reprezentowania Wykonawcy) 

 

OŚWIADCZENIE W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH 

PODMIOTÓW: 

Oświadczam, że  w celu  wykazania  spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

określonych przez  zamawiającego  w rozdziale VI pkt 2 specyfikacji istotnych

 warunków zamówienia polegam na zasobach następującego/ych

 podmiotu/ów: 

…………………………………………………………………………………………………

…………..……………………………………….. 

………………………..………………………………………………………………………

……………………………….……………………..…………….……………………………,   

w następującym zakresie: 

 

…………………………………………………………………………………………………

….………………………………. 

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

 

 

……………... 

(miejscowość, 

data) 

 

 

…………………………………………………………………

……………………………. 

(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do 

reprezentowania Wykonawcy) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z 

prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w 

błąd przy przedstawianiu informacji 

 

.…………… 

(miejscowość, data) 

………………………………………………………………… 

   (podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 
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Załącznik nr 3 

 

ZAMAWIAJĄCY:   Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

                                               Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku 

    Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

 

 
WYKONAWCA:     …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

 

…………………………………………………………… 

 
 

OŚWIADCZENIEWYKONAWCY 

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA 
 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu 

ciężarowego z opcją wykupu”, prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością w Wierzbinku oświadczam co następuje: 

 

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY: 

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt. 12-23 ustawy PZP. 

2. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 
 
 
 
 
 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………… ustawy 

PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt. 13-14, 16-20 i ust. 5 pkt 

1ustawyPZP). 

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy PZP podjąłem następujące 

środki naprawcze: ……………………….…………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………….……………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 
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OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 

NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA: 

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 

postępowaniu, tj.: ……………………..………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 oraz 

art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 
(podpis) 

 

 

 
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI: 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 

i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy 

przedstawianiu informacji. 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis
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Załącznik nr 4 

UWAGA! Oświadczenie należy złożyć w terminie 3 dni od zamieszczenia przez  

Zamawiającego na stronie internetowej, informacji z otwarcia ofert zawierającej nazwy  i 

adresy wykonawców, którzy złożyli oferty. Oświadczenie złożone jednocześnie z ofertą nie 

będzie brane pod uwagę. 

 

ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

                                   Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku 

             Wierzbinek 65, 62-619 Sadlno 

 

 

WYKONAWCA: …………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

…………………………………………………………… 

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) 

reprezentowany przez: 

…………………………………………………………… 

 

 
OŚWIADCZENIEWYKONAWCY 

składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 i ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa PZP) 

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU 

PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ 

GRUPY KAPITAŁOWEJ1
 

 
Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego samochodu ciężarowego z opcją wykupu” prowadzonego przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku, oświadczam co następuje: 

 
OŚWIADCZENIAWYKONAWCY: 

Oświadczamy, że 
2
: 

 Nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innymi Wykonawcami będącymi 

uczestnikami postępowania.. 

 Należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.) z innymi Wykonawcami będącymi 

uczestnikami postępowania i wykazuję, że istniejące powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Uzasadnienie: 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

 

………………………………………… 

(podpis) 
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Wykonawcy należących do tej samej grupy kapitałowej, które złożyły odrębne oferty 

(wypełnić jeżeli dotyczy): 

       1. ................................................ 

2. ................................................ 

 
1. Wykonawca dostarcza powyższe oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia 

zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. 

2. Wykonawca wykreśla niepotrzebne 

 

 

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą 

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

 
…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 

……………………………… 
(podpis)



 

 

WYKAZ DOSTAW - POTWIERDZENIE ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Załącznik nr 5 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  pn.„ Dostawa w formie leasingu operacyjnego, samochodu ciężarowego z opcją wykupu” 

prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku, przedkładam wykaz dostaw wykonanych w okresie 

ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. (co najmniej 1 dostawa samochodu ciężarowego  o  wartości minimum 270 000,00  zł netto) 

 

 

* niewłaściwe skreślić 

Do wykazu należy dołączyć dowody określające czy te dostawy zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy dostawy zostały  prawidłowo ukończone. 

przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty  wystawione przez  podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne  dokumenty 

W przypadku wykazania doświadczenia, które udostępni inny podmiot, Wykonawca do oferty załącza pisemne zobowiązanie do udostępnienia tego doświadczenia 

wystawione przez podmiot udostępniający. 

Zobowiązanie winno być złożone w oryginale. 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom  odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego. 

 

……………………………………

(miejsc.)  
………………………………………….…………………… 
(podpis i pieczątka osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy 

 

L

p. 

Podmiot, na rzecz 

których dostawy 

zostały wykonane 

 

Przedmiot zamówienia 

 

Data wykonania 

 

Wartość 

zamówienia (netto) 

Doświadczenie własne Wykonawcy/oddane do dyspozycji przez 

inny podmiot  

1 

 

  

 

 

 

 

 

 

Własne/oddane do dyspozycji * 

2 

 

 

 

 

 

    



 

 

 
 



Załącznik nr 6 

 

 

 

 

……………………….. 

(Pieczęć Wykonawcy/ów )        

           (e-mail/tel.) 

 

ARKUSZ TECHNICZNY   

 

Nazwa zamówienia: 

DOSTAWA SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO  

 

Lp. Opis parametrów technicznych 
Wymagane, graniczne 

wartości parametrów 

technicznych 

Parametry i wartości 

oferowane 

1 Producent / Marka 
Iveco, Man, Scania, 

Mercedes Benz, 

Renault, Volvo 

 

2 Typ/Model Podać  

3 Rok produkcji (co najmniej 2011) Podać  

PARAMETRY TECHNICZNE I 

1 

Samochód ciężarowe spełnia warunki 

dopuszczenia do ruchu po drogach 

publicznych, zgodnie z ustawą z dnia 20 

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 110 ze zm.) 

TAK  

2 Przebieg 
Nie więcej niż 

150 000 km 
 

     3 Dopuszczalna ładowność 
min. 7000 kg DMC – 

18 000 kg 
 

    4 Moc silnika   min 250 KM    

    5 Norma emisji spalin EURO 4 lub wyższa  

6 Układ kierowniczy ze wspomaganiem TAK  

7 Rodzaj paliwa – olej napędowy TAK  

     8 Liczba osi w układzie 4x4  TAK  

     9 Blokada tylnego mostu TAK  

10 

Samowyładowcza skrzynia wywrotna 

trzystronna o wym. min. długość- 4,25 

m, szerokość -2,43 m, wysokość burt – 

0,6 m 

TAK  

11 
Kabiny kierowcy- min. dwuosobowa 

dzienna fotele wyposażone w 

bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa 

TAK  

12 Tachograf z ważną legalizacją TAK  

13 System ABS TAK  

14 HDS – ważne badanie UDT TAK  

15 Udźwig HDS min 2,5 T  

15 Blokada mostu TAK  



 

 

16 Pełna dokumnetacja Podać  
 

 

 

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt o parametrach co NAJMNIEJ takich jakie 

są przedstawione w rubryce „Wymagane, graniczne wartości parametrów technicznych”.  

2. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowane jako brak danego 

parametru w oferowanej konfiguracji sprzętu. 

 

         

  



 

 

 

  Załącznik nr 7 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

 

I. 

1.Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód 

ciężarowy  ....................................................................................(marka, model), celem oddania 

w leasing Zamawiającemu, zgodnie ze złożoną ofertą, która spełnia warunki techniczne, 

warunki gwarancji, oraz posiada wyposażenie zgodne ze opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącym załącznik nr 1 do umowy. 

2.Wykonawca, któremu zostanie udzielone zamówienie, zobowiązany będzie przedłożyć 

propozycję  ubezpieczenia Pojazdu  zgodnie z art. 26 Ustawy o ubezpieczeniach 

obowiązkowych OC” 

 

3.Jeżeli w Umowie mowa jest o dostawie samochodu ciężarowego należy przez to rozumieć 

wykonanie czynności określonych w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu. 

4.Ilekroć w Umowie mowa o „Pojeździe”, należy przez to rozumieć samochód ciężarowy  

będącą przedmiotem zamówienia. 

 

II. 

1.Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy opisany w punkcie 1 ust. 1 jest samochód 

ciężarowy  , rok produkcji ……. wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób 

trzecich, a także, że nie toczy się względem niego żadne postępowanie. 

2.Wykonawca oświadcza, że samochód ciężarowy  posiada odpowiednie świadectwo 

homologacji dopuszczające pojazd do użytkowania. 

3.Wykonawca poinformuje Zamawiającego o gotowości do wydania Pojazdu z wyprzedzeniem 

przynajmniej 7 (siedmiu) dni. 

4.Przekazanie pojazdu nastąpi na podstawie protokołu przekazania -przyjęcia, podpisanego 

przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zwanego w dalszej części Umowy „protokołem 

odbioru”. 

5.Za dostawę samochodu ciężarowego  Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty 

niezbędne do jej eksploatacji, a w szczególności: 

1)instrukcję obsługi w języku polskim, 

2)książkę gwarancyjną potwierdzającą uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji 

jakości, o której mowa w załączniku nr 1 do umowy, 

3)książki gwarancyjne pozostałe niezbędne do eksploatacji pojazdu, 

4)komplet kluczy. 

6.Numery fabryczne nadwozia i silnika ciągnika zostaną określone w fakturze VAT oraz w 

protokole odbioru. 

7.Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia samochodu ciężarowego 

przechodzi na Zamawiającego z chwilą wydania Pojazdu Zamawiającemu przez Wykonawcę, 

po podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron protokołu odbioru. 

8.Zamawiający ma prawo odmówić odbioru samochodu ciężarowego oraz podpisania protokołu 

odbioru, jeżeli w trakcie odbioru Wykonawca nie wyda Zamawiającego dokumentów, o których 



 

 

mowa w ust. 5, jak również, gdy w trakcie odbioru Zamawiający stwierdzi, że Pojazd nie spełnia 

wymogów określonych w załączniku nr 1 do Umowy, posiada wady, ślady uszkodzeń. 

9.Prawo własności do Pojazdu przechodzi na Zamawiającego po zakończeniu okresu leasingu i 

zakupie Pojazdu za kwotę odpowiadającą jego wartości końcowej. 

10.Przedmiot dostawy ma być dostarczony do................................................... 

 

III. 

1.Wykonawca zobowiązuje się przekazać Pojazd będący przedmiotem leasingu w postaci 

samochodu ciężarowego, wymienionej w załączniku nr 1 do 

umowy...........................................................................(dokładne określenie przedmiotu leasingu 

-marka model Pojazdu)i oddać go Zamawiającemu do użytkowania i pobierania pożytków na 

okres od .................................do ....................................., a Zamawiający zobowiązuje się 

zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ustalone w niniejszej Umowie. 

2.Przedmiot leasingu pozostaje własnością Wykonawcy przez cały okres trwania Umowy, 

Wykonawca będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania przedmiotu 

leasingu w czasie jej trwania. 

3.Wykonawca nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób 

trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie. 

 

IV. 

1.Wykonawca dostarczy Pojazd w terminie  21 dni od daty zawarcia Umowy. 

2.Jeżeli Wykonawca nie dostarczy Zamawiającemu Pojazdu w terminie określonym w punkcie 

IV ust .1 Umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w części, której 

dotyczy zwłoka w dostawie Pojazdu. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne 

roszczenia odszkodowawcze. 

 

V. 

1.Na dzień zawarcia niniejszej umowy cena przedmiotu leasingu wynosi ........................zł netto. 

2.Wynagrodzenie z tytułu umowy leasingu obejmuje opłatę wstępną oraz raty miesięczne i na 

dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi...........................zł netto. 

3.Opłata wstępna wynosi ...........................i jest płatna do dnia .........................., natomiast 

wysokość miesięcznej raty wynosi .........................................i będzie płatna do dnia 

4.Raty wynagrodzenia i pozostałe opłaty z tytułu umowy leasingu zostaną powiększone o 

podatek VAT według stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury. 

5.Opłata wstępna oraz raty wynagrodzenia będą płatne na rachunek bankowy 

Wykonawcy........................................................................, w terminach i wysokości określonej 

w Harmonogramie Spłaty Przedmiotu Leasingu stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy. 

VI. 

1.Wykonawca na przedmiot umowy udziela gwarancji na okres ............. 

2.Bieg gwarancji rozpoczyna się od podpisania przez Strony niniejszej umowy i protokołu 

odbioru bez zastrzeżeń. 

3.Niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji jakości udzielonej przez producenta Pojazdu, 

Zamawiającemu wobec Wykonawcy przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady.  

Wszelkie koszty związane ze świadczeniem rękojmi obciążają Wykonawcę. 



 

 

4.Wykonawca oświadcza, że w ramach udzielonej gwarancji usunie nieodpłatnie wszelkie wady 

Pojazdu, w czasie nie dłuższym niż 72 h od dat zgłoszenia wady przez Zamawiającego. 

5.Zamawiający może zgłaszać wady Pojazdu w terminie 1 miesiąca od dnia ich stwierdzenia. 

 

VII. 

1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu: 

1)Za każdy dzień opóźnienia w dostawie samochodu ciężarowego w stosunku do terminu 

określonego do terminu określonego w Umowie -karę umowną w wysokości 0,3% wartości 

brutto Pojazdu. 

2)Za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad samochodu ciężarowego w stosunku do 

terminu określonego w Umowie -karę umowną w wysokości 0,3% wartości brutto Pojazdu. 

2.W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto Pojazdu. 

3.W przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn zawinionych przez 

Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wartości 

brutto Pojazdu. 

4.Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z 

Umowy powstanie szkoda przewyższająca zastrzeżone kary umowne, bądź szkoda powstanie z 

innych powodów niż te, dla których zastrzeżono kary, Zamawiający ma prawo dochodzenia od 

Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w kodeksie 

cywilnym. 

 

VIII. 

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 

1)Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy: 

a)wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

b)jeżeli opóźnienie w usunięciu przez Wykonawcę wad (o których mowa w pkcie VI), 

Pojazdu trwało będzie dłużej niż czas oznaczony w warunkach realizacji uprawnień z tytułu 

gwarancji lub rękojmi, Zamawiający może odstąpić od Umowy. 

2)Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy Zamawiający odmawia bez 

uzasadnionej przyczyny odbioru Pojazdu lub podpisania protokołu odbioru. 

2.Odstąpienie od umowy nastąpi w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i będzie zawierało uzasadnienie. Odstąpienie może nastąpić w terminie 30  dni od 

dnia dowiedzenia się o przyczynie uzasadniającej odstąpienie. 

 

IX. 

1.Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Zamawiającego w 

dni robocze za pomocą: 

1)faxu:........................, 

2)e-maila:................................., 

3)poczty na adres podany przez Wykonawcę:.........................................................,lub 

przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiającego. 

2.Zamawiający zobowiązuje się do przyjmowania wszelkich zawiadomień od Wykonawcy w 3 

Dni Robocze za pomocą: 

1)faxu: ............................, 



 

 

2)e-maila: ................................... 

3)poczty na adres podany przez Zamawiającego: ..............................................lub 

przekazanych osobiście w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy. 

3.Każda ze stron zobowiązana jest do informowania drugiej Strony o każdej zmianie miejsca 

siedziby, numeru telefaksu lub adres poczty elektronicznej. Jeżeli Stronia nie powiadomiła o 

zmianie miejsca siedziby, numeru telefaksu lub adresu poczty elektronicznej, zawiadomienie 

wysłane na ostatni znany adres siedziby, numer telefaksu lub adres poczty elektronicznej, Strony 

uznają za doręczone. 

4.Wszelkie terminy określone w Umowie są liczone od Dnia następującego po dniu doręczenia 

pisma. 

 

X. 

1.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 

której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

2.Zamawiający przewiduje zmianę postanowień niniejszej umowy w przypadku: 

1) siły wyższej, w wyniku, której nie jest możliwe zachowanie przez Wykonawcę 

określonego umową terminu realizacja zamówienia publicznego; przez wystąpienie 

okoliczności siły wyższej, należy rozumieć zdarzenia niezależne od żadnej ze Stron, 

zewnętrzne, niemożliwe do zapobiegania, które nastąpiło po dniu wejścia w życie Umowy, 

w szczególności: wojny, akty terroryzmu, klęski żywiołowe, strajki oraz akty władzy i 

administracji publicznej, przy czym przedłużenie terminu zamówienia nastąpi o liczbę dni, 

odpowiadającą okresowi występowania okoliczności siły wyższej.  

2)zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację przedmiotu zamówienia; 

3)zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności 

spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami 

organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili 

zawarcia umowy -zmianie może ulec termin realizacji umowy lub zakres zamówienia; 

4)gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczność prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 

odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie 

ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia -Zamawiający dopuszcza możliwość 

zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia lub zakresu zamówienia. 

5)zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; 

6)niezgodności dokumentacji zgromadzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego z rzeczywistym stanem faktycznym, który ujawni się w toku realizacji przez 

Wykonawcę zamówienia publicznego, a jest wynikiem okoliczności niezawinionych przez 

Zamawiającego; 

7)gdy zmiany te są korzystne dla Zamawiającego bez zwiększenia ustalonego 

wynagrodzenia. 

 

2A.  



 

 

1. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi  zmiana ustawowej stawki podatku 

VAT od towarów i usług dla usług objętych przedmiotem umowy, 

Zamawiający  dopuszcza zmianę  na wniosek Wykonawcy lub 

Zamawiającego  należnego miesięcznego wynagrodzenia Wykonawcy w ten sposób, 

że  wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy określonego w umowie nie ulega zmianie, 

a wartość brutto wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z obowiązującą po zmianie 

stawką VAT . Taka zmiana wynagrodzenia będzie obowiązywała w stosunku do 

wynagrodzenia za część usług, których do dnia zmiany stawki podatku VAT nie 

wykonano. 

2. W okresie realizacji umowy Zamawiający dopuszcza zmianę miesięcznego 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku: 

1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę,. 

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie wykazujące wpływ zmian na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowego wynagrodzenia. ;. 

2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne 

lub zdrowotne. 

Warunkiem dokonania zmiany należnego wynagrodzenia Wykonawcy 

będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy 

zawierającego uzasadnienie wykazujące  wpływ tych zmian na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, i szczegółowy sposób 

wyliczenia nowego wynagrodzenia. . 

3) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych. Warunkiem dokonania zmiany 

wynagrodzenia Wykonawcy będzie skierowanie do Zamawiającego 

pisemnego wniosku Wykonawcy zawierającego uzasadnienie 

wykazujące  wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego wynagrodzenia.  

  

3. W przypadku niewykazania przez Wykonawcę wpływu zmian, o których mowa w pkt.2 

ppkt 1-3 niniejszego paragrafu umowy na wynagrodzenie Wykonawcy, Zamawiający ma 

prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia 

wymaganego uzasadnienia wykazującego wpływ zmian na koszty wykonania 

https://sip.lex.pl/#/document/16992095?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/18781862?cm=DOCUMENT


 

 

zamówienia przez Wykonawcę i szczegółowy sposób wyliczenia nowego 

wynagrodzenia. 

4.  Zmiana wynagrodzenia z przyczyn określonych w pkt. 2 ppkt 1 – 3 niniejszego 

paragrafu obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, których w dniu wejścia w 

życie zmian jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, że Wykonawca złoży uzasadniony 

wniosek (o którym mowa w tych postanowieniach) do Zamawiającego w terminie 30 dni 

o dnia wejścia w życie odpowiedniej zmiany, a jeżeli złoży wniosek po tym terminie – 

zmiana wynagrodzenia obejmować będzie wyłącznie płatności za prace, wykonywane od 

chwili jego złożenia. 

3.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4.W sprawy nieuregulowanych niniejszą umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia 

zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a także stosuje się przepisy ustawy 

prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach 

pokrewnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 

5.Właściwym do rozpoznawania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd 

powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

6.Umowa sporządzona została w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla 

Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

 

 

 

Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1)Załącznik nr 1-Opis Techniczny samochodu ciężarowego 

2)Załącznik nr 2 -Harmonogram Spłaty Przedmiotu Leasingu 

3)Załącznik nr 3 -Protokół odbioru samochodu ciężarowego (Wykonawca). 

 


