
Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii 

54-066 Wrocław, ul. Stabłowicka 147, Tel: +48 71 734 77 77, Fax: +48 71 720 16 00 

E-mail: biuro@port.org.pl | NIP: 894 314 05 23, REGON: 020671635 
Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS,  

Nr KRS: 0000300736 

 

 

 
 

Strona 1 z 3 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Usługę leasingu finansowego 

na sfinansowanie dostawy konfokalnego mikroskopu ramanowskiego” 

 

 

Projekt umowy przedstawiony przez Wykonawcę, którego oferta zostanie 

wybrana jako najkorzystniejsza do zatwierdzenia Zamawiającemu musi 

spełniać warunki wskazane w SIWZ oraz OPZ, a także musi uwzględniać 

zapisy umowy dostawy przedmiotu leasingu zawartej przez Zamawiającego z 

dostawcą oraz nie może być sprzeczny z zapisami tej umowy. Ponadto musi 

on uwzględniać wszystkie poniższe postanowienia: 

 

1. Przedmiot leasingu zostanie sfinansowany przez Wykonawcę zgodnie ze 

wskazaniami zawartymi w SIWZ, OPZ oraz w umowie dostawy przedmiotu 

leasingu,  podpisanej przez Zamawiającego  z wyłonionym dostawcą przedmiotu 

leasingu. 

 

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonania wszystkich czynności 

związanych z odbiorem przedmiotu leasingu. 

 

3. Wydanie przedmiotu leasingu nastąpi w siedzibie Zamawiającego. 

 

4. Umowa zostaje zawarta na czas określony. Okres trwania leasingu: 36 

miesięcy.  

 

5. Wykonawca w terminie do 30 dni od daty wystawienia faktury za dostawę 

konfokalnego mikroskopu ramanowskiego przeleje na konto dostawcy pełną 

kwotę z niej wynikającą. Faktura może być wystawiona nie wcześniej niż po 

odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu leasingu i po podpisaniu przez 

Zamawiającego jego protokołu odbioru bez uwag.   

 

6. W przypadku jeżeli przepisy prawa podatkowego tego wymagają płatności na 

rzecz Wykonawcy następować będą na wskazany rachunek bankowy 

Wykonawcy, pod warunkiem, że rachunek bankowy będzie zarejestrowany w 

„wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, 

niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT”, 

prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. biała lista 

podatników VAT). Płatności dokonywane będą w terminie ustalonym w 

szczegółowym harmonogramie spłat. 

 

7. Formularz ofertowy Wykonawcy będzie stanowił załącznik do umowy. 

 

8. Spłata rat leasingowych rozpocznie się nie wcześniej niż po dostawie 

przedmiotu leasingu do siedziby Zamawiającego oraz po podpisaniu przez 

Zamawiającego protokołu Odbioru bez uwag. 
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9. Integralną część umowy stanowić będzie tabela opłat i prowizji, które będą 

obowiązywać w przypadku konieczności wykonania niestandardowej obsługi 

umowy lub w sytuacjach wymagających wykonania przez Wykonawcę 

czynności związanych z obsługą leasingu, wynikających z przyczyn leżących 

po stronie Zamawiającego. W tabeli opłat i prowizji zostaną ustalone m.in. 

stawki za nieterminowe płatności, które będą stosowane w przypadkach, gdy 

Zamawiający będzie spóźniał się z płatnościami w stosunku do Wykonawcy 

 

10. Zamawiający wyraża zgodę na cesję praw wynikających z polisy 

ubezpieczeniowej na Wykonawcę (Leasingodawcę) bez możliwości dalszego jej 

przenoszenia.  

 

11. Po uregulowaniu ostatniej raty leasingowej oraz wszystkich należnych opłat 

wynikających z umowy leasingu, nastąpi przeniesienie prawa własności 

przedmiotu leasingu na Zamawiającego, bez konieczności składania 

dodatkowych oświadczeń woli. Przy czym suma wszystkich rat i opłat objętych 

umową leasingu nie może być wyższa od ceny wskazanej w ofercie Wykonawcy 

złożonej w ramach postępowania nr PO.271.17.2020 na „Usługę leasingu 

finansowego na sfinansowanie dostawy konfokalnego mikroskopu 

ramanowskiego”.   

 

12. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie wpływu faktury od 

dostawcy przedmiotu leasingu oraz potwierdzenie daty wpływu środków za 

przedmiot leasingu na rachunek dostawcy. 

 

13.  Wykonawca upoważni Zamawiającego w umowie do: 

1) dochodzenia w stosunku do dostawcy przedmiotu leasingu wszelkich 

praw z tytułu gwarancji lub rękojmi za jego wady fizyczne i prawne, oraz 

z tytułu realizacji serwisu, w zakresie wskazanym w umowie dostawy 

przedmiotu leasingu zawartej przez Zamawiającego z dostawcą, 

2) odstąpienia od umowy z dostawcą zawartej między Wykonawcą 

(Leasingodawcą) a dostawcą, na zasadach określonych umowie dostawy 

zawartej między Zamawiającym a dostawcą, albo do złożenia 

Wykonawcy wiążącego go oświadczenia z żądaniem odstąpienia przez 

Wykonawcę od tej umowy.   

 

14.  Zgodnie z art. 145 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednostronnego odstąpienia 

od umowy leasingu w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że jej wykonanie nie leży w interesie publicznym, czego nie można 

było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub w przypadku gdy dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. Odstąpienie od umowy może nastąpić 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim 
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przypadku, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 

tytułu wykonania części umowy.   

  

15. Do czasu podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu 

leasingu, Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od umowy leasingu, w 

przypadku uprzedniego rozwiązania lub odstąpienia przez Zamawiającego lub 

dostawcę od zawartej między nimi umowy dostawy przedmiotu leasingu. 

Odstąpienie od umowy leasingu o którym mowa w zdaniu poprzedzającym 

dokonane zostanie, w terminie 30 dni od dnia rozwiązania lub odstąpienia od 

umowy dostawy zawartej między Zamawiającym a dostawcą. 

 

16. Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy leasingu, chyba że 

zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 144 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 

 

17. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w przypadkach o których 

mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych, jeżeli koszty tam wskazane będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca zobowiązany jest  

wykazać Zamawiającemu poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów.   

 

18. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy na piśmie pod 

rygorem nieważności ze skutkiem na koniec następnego miesiąca 

kalendarzowego od dnia złożenia wypowiedzenia, w przypadku rażącego 

naruszenia postanowień umowy przez drugą Stronę.  

 

19. Wszelkie spory wynikające z umowy leasingu lub powstałe w związku z nią, 

będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


