Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia do postępowania:
„leasing operacyjny nowych autobusów w ilości 3 sztuk dla PKS w Bolesławcu Spółka z o.o.”

OGÓLNE WARUNKI UMOWY LEASINGU
Umowa leasingu operacyjnego może zostać zawarta na standardowym wzorze umowy stosowanej
przez Wykonawcę z zastrzeżeniem następujących postanowień:
§1
Przedmiot umowy leasingu
1. Finansujący zobowiązuje się nabyć od ……………………… (określenie Zbywcy) przedmiot leasingu
w
postaci
…………………………………………………………..
……………………………
…………………………………………………………….... (dokładne określenie przedmiotu leasingu) i oddać
go Korzystającemu do używania i pobierania pożytków na okres od …………………. do
………………………, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu wynagrodzenie
ustalone w niniejszej umowie.
2. Przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego przez cały okres trwania umowy oraz
Finansujący będzie dokonywał odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania przedmiotu leasingu
w czasie jej trwania.
3. Finansujący nie może na przedmiocie leasingu ustanawiać jakichkolwiek praw na rzecz osób
trzecich oraz przelewać swoich praw wynikających z umowy na osoby trzecie.
§2
Odbiór przedmiotu leasingu
1. Przedmiot leasingu zostanie wydany Korzystającemu w siedzibie Finansującego w dniu
………………………., po sporządzeniu protokołu odbioru.
2. Wszelkie koszty związane z wydaniem przedmiotu leasingu (zwłaszcza koszty przewozu
przedmiotu leasingu do siedziby Korzystającego, jego montażu) obciążają Korzystającego.
3. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad rzeczy fizycznych lub prawnych, Korzystający
może nie odebrać przedmiotu leasingu, składając odpowiednie oświadczenie woli Finansującemu
lub odbierając, dokonać odpowiednich adnotacji w protokole odbioru. Finansujący nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu wad fizycznych lub prawnych (chyba że powstały one na skutek
okoliczności, za które Finansujący ponosi odpowiedzialność), a także z tytułu opóźnienia dostawy
przedmiotu leasingu.
§3
Ubezpieczenie przedmiotu leasingu
1. Korzystający obowiązany jest na własny koszt ubezpieczyć przedmiot leasingu w zakresie
ubezpieczeń obowiązkowych.
2. Umowę ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1, Korzystający zawiera z towarzystwem
ubezpieczeniowym, obejmującą okres leasingu, i będzie ponosić koszty ubezpieczenia.
§4

Wynagrodzenie
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. Kwota wynagrodzenia została
ustalona w oparciu o cenę netto oraz o …………………………… (określenie, co oprócz ceny netto
przedmiotu leasingu wchodzi w skład wynagrodzenia dla Finansującego).
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 Finansującego
……………………………………………, w terminach i wysokości określonych powyżej.
6. W przypadku opóźnienia w spłacie raty wynagrodzenia Finansujący może naliczyć
Korzystającemu odsetki ustawowe za opóźnienie. W wypadku zalegania z zapłatą za dwa kolejne
okresy płatności Finansujący może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
7. Wszelkie zawinione lub niezawinione przez Korzystającego zdarzenia uniemożliwiające normalne
korzystanie z przedmiotu leasingu (np. awaria) nie zwalniają go z obowiązku płacenia rat
wynagrodzenia.
§5
Obowiązki Korzystającego
1. Korzystający ma obowiązek sprawować należytą pieczę nad przedmiotem leasingu (w
szczególności dokonywać przeglądów, konserwacji, napraw, remontów na własny koszt).
2. Korzystający ma obowiązek korzystać z przedmiotu leasingu w sposób zgodny z jego
właściwościami i gospodarczym przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszej umowy.
3. Korzystający nie będzie dokonywał żadnych zmian lub ulepszeń w przedmiocie leasingu, chyba
że Finansujący wyrazi na to zgodę.
4. Finansujący ma prawo skontrolować sposób używania przedmiotu leasingu przez
Korzystającego.
5. Korzystający nie ponosi odpowiedzialności za zużycie przedmiotu leasingu będące następstwem
jego prawidłowego użytkowania.
6. Ryzyko przypadkowej utraty przedmiotu leasingu, jego zniszczenia lub uszkodzenia obciążają
Korzystającego.
7. Korzystający w przypadku utraty lub zniszczenia przedmiotu leasingu jest zobowiązany spłacić
pozostałe raty wynagrodzenia.
8. Korzystający nie jest uprawniony do przekazania przedmiotu leasingu w subleasing, ani też do
cesji swych praw przysługujących mu na podstawie niniejszej umowy na rzecz osób trzecich.
§6
Wypowiedzenie umowy
Finansujący jest uprawniony do wypowiedzenia niniejszej
jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia w sytuacji gdy:

umowy

z

zachowaniem

a. mimo upomnienia na piśmie Korzystający narusza obowiązek sprawowania należytej pieczy nad
przedmiotem leasingu,
b. mimo upomnienia na piśmie Korzystający korzysta z przedmiotu leasingu w sposób niezgodny z
jego właściwościami i gospodarczym przeznaczeniem oraz postanowieniami niniejszej umowy,
c. mimo upomnienia na piśmie Korzystający nie usunął zmian dokonanych w przedmiocie leasingu
bez zgody Finansującego,
d. Korzystający oddał rzecz do używania osobie trzeciej.
§7
Opcja leasingowa
Po zakończeniu okresu leasingu Korzystającemu - pod warunkiem wywiązania się ze wszelkich
zobowiązań względem Finansującego - przysługuje prawo zakupu przedmiotu leasingu w ciągu 14
dni od dnia zakończenia niniejszej umowy, za kwotę odpowiadającą jego wartości końcowej, tj.
....................... złotych.
§8
Zabezpieczenie płatności
Zabezpieczeniem płatności wynagrodzenia i innych zobowiązań pieniężnych wynikających lub
mogących powstać w związku z niniejszą umową jest weksel in blanco wystawiony przez
Korzystającego.
§9
Postanowienia końcowe
1. Protokół odbiorczy przekazania przedmiotu leasingu, o którym mowa w § 2, jest integralną
częścią niniejszej umowy.
2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle niniejszej umowy właściwy będzie sąd dla
siedziby Korzystającego.
5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

