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Załącznik Nr 4 do WZ 

 

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY , KTÓRE ZOSTANĄ 
WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY 

 
1. Zgodnie z art. 709

1
 ustawy – Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. ( Dz. U. z 2014r. poz. 

121 z późn. zm. )  w umowie leasingu będą użyte następujące terminy: 

- termin Zamawiający zastępuje się nazwą Korzystający 

- termin Wykonawca zastępuje się nazwą Finansujący 

- termin Dostawca przedmiotu leasingu zastępuje się nazwą Zbywca 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia  przeprowadza się w oparciu o Regulamin  udzielania 

zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane obowiązujący w  Zakładzie  Produkcji 

Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.    32-700 Bochnia, ul. Z. Krasińskiego 29 

3. Korzystający akceptuje zawarcie umowy na wzorcu przedstawionym przez Finansującego po 

zatwierdzeniu go przez Korzystającego jeżeli Finansujący w swojej działalności stosuje wzorce 

umowy  w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. 

4. Finansujący, którego oferta zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą w terminie nie krótszym 

niż 5 dni od poinformowania go o wyborze oferty przedłoży Kupującemu projekt umowy 

leasingu, która nie może zawierać mniej korzystnych postanowień dla Korzystającego niż 

określone w Rozdziale 17 WZ oraz w ust. 5 niniejszych istotnych dla stron postanowień, które 

winne być wprowadzone do treści zawieranej umowy.  

5. Strony dopuszczają możliwość uzgodnienia ostatecznej treści umowy przed podpisaniem za 

wyjątkiem spraw finansowych określonych w ofercie ( Formularz ofertowy ). 

6. Umowa powinna zawierać: 

1) Rozliczenia  między stronami będą prowadzone w walucie obowiązującej w Polsce tj. w 

złotych polskich (PLN) 

2) Finansujący ubezpiecza przedmiot leasingu na ogólnie przyjętych warunkach, a koszty z tego 

tytułu będą rozłożone równomiernie w czasie i ujęte w miesięcznych ratach leasingowych. 

3) Przedmiot leasingu nie podlega obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do użytkowania  

4) Przedmiotem leasingu jest wybór firmy finansującej zakup hydraulicznej  prasy 

krawędziowej   Typ SPEED BENO PRO 4100 x 175 rok produkcji 2018, Producent: 
ERMAKSAN/BURSA – Turcja 
w ramach  leasingu  operacyjnego z wykupem   końcowym dla Zakładu  Produkcji 

Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia  nowy, nieużywany, nie 

regenerowany, nie był nigdy   instalowany i posiada wymagane prawem atesty, certyfikaty 

oraz deklarację zgodności WE                                     

5) Finansujący nabywa przedmiot leasingu od Zbywcy: EKOMET Mirosław Jagocha 32-086 
Węgrzce ul. Forteczna 2 woj. Małopolskie , który został wybrany przez Korzystającego  na 

podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty w wyniku przeprowadzonego postępowania o 

zamówienie  w trybie przetargu nieograniczonego – oznaczenie sprawy : 

19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o. 

6) Wartość przedmiotu leasingu wynosi: netto: 304 500,00 zł, podatek VAT: 70 035,00 zł, 

brutto:  374 535,00  zł 

7) Szczegółowe parametry techniczne przedmiotu leasingu będzie zawierał Załącznik Nr ….  do 

umowy leasingu 

8) Prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości produktu leasingu w 

rozumieniu przepisów podatkowych  przysługuje Finansującemu. 

9) Przez  czas trwania umowy przedmiot leasingu jest własnością Finansującego, który ma 

prawo do jego oznaczenia, a także kontroli sposobu eksploatacji. 
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10) Finansujący w ofercie wskaże niezbędną wysokość pierwszej raty jako  wpłata wymagalna, 

jaką po podpisaniu umowy leasingu ma wnieść Korzystający aby Finansujący mógł 

rozpocząć procedurę dostawy przedmiotu leasingu zgodnie z zawartą umową z Zbywcą. 

11) Korzystający zaleca zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy wskazanym Zbywcą i 

Finansującym w formie pisemnej w celu sprecyzowania w niej odpowiedzialności Zbywcy za 

zrealizowanie zapisów umowy z dnia 19–02–2018 r.. zawartej pomiędzy Zbywcą a 

Korzystającym w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o zamówienie dostawy przedmiotu 

leasingu - oznaczenie sprawy : 19/ZPDCEBEA/2017/PN/Sp. z o.o..                                                                                                                        

W szczególności dotyczy to :  

a) dostawy, montażu, uruchomienia i bezusterkowego odbioru technicznego przedmiotu   

leasingu  

b) przeszkolenia pracowników Korzystającego 

c) przekazania wszelkiej niezbędnej dokumentacji techniczno-ruchowej  i instrukcji 

obsługi w języku polskim 

d) warunków gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego 

12)   Po otrzymaniu wpłaty wymienionej w pkt. 10 Finansujący powiadomi Zbywcę o dostawie 

przedmiotu leasingu na  adres Korzystającego zgodnie z postanowieniami umowy z dnia          

19 – 02 – 2018r. wymienionej w pkt. 11 niniejszych istotnych dla stron postanowień w terminie 

nie dłużej niż 60 dni licząc od dnia powiadomienia Zbywcy przez Finansującego. 

13) Kopia zawartej umowy pomiędzy Zbywcą : EKOMET Mirosław Jagocha 32-086 Węgrzce      

ul. Forteczna 2, a Korzystającym:  Zakładem Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp z o.o.        

32-700 Bochnia ul. Z. Krasińskiego 29 będzie stanowić Załącznik Nr …. do umowy leasingu. 

14) Finansujący  zobowiązany jest wystawiać wszystkie dokumenty płatnicze  na następujące dane 

Korzystającego: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.   32-700 Bochnia ul. Z. 

Krasińskiego 29           NIP: 868-196-57-82 i dostarczać na adres:  32-700 Bochnia ul. Z. 

Krasińskiego 29. 

15) Adres do korespondencji: Zakład Produkcji Doświadczalnej CEBEA Sp. z o.o.   32-700 Bochnia 

ul. Z. Krasińskiego 29            

16) Korzystający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy w stosunku do treści 

umowy przedłożonej przez Finansującego, o ile te będą korzystne dla Korzystającego, a nie 

będą naruszały uregulowań zapisanych w art. 709
1
 – 709

18
 Kodeksu Cywilnego oraz zmieniały 

zakresu złożonej oferty. W razie sprzeczności pomiędzy zapisami umowy zawartymi we wzorze 

Finansującego, a istotnymi postanowieniami umowy zawartymi w WZ, pierwszeństwo mają 

zapisy zawarte w WZ. 

17) Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie: 

a) w sprawach formalnych nie związanych z przedmiotem zamówienia – np. zmiany prawne po 

stronie Zamawiającego lub Wykonawcy, zmiany w osobach reprezentujących strony, zmiana 

siedziby - adresu  

b) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357
1
 k.c. (jeżeli z powodu 

nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi 

trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy 

zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia 

społecznego, oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub nawet 

orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w miarę potrzeby orzec o 

rozliczeniach stron, kierując się zasadami określonymi w zdaniu poprzedzającym ).  

c) zmiana harmonogramu spłaty rat leasingowych 

d) zmiany okresu obowiązywania umowy leasingu 

e) wystąpienia nadzwyczajnej zmiany okoliczności, których nie można przewidzieć w chwili 

zawierania umowy ( siła wyższa, wypadek w którym został zniszczony przedmiot umowy, 

itp. ) – w takiej sytuacji strony mogą zmienić termin wykonania umowy.  

f) Zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie   
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  można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 

g) Postanowień umowy o charakterze nieistotnym 

h) W sytuacji wystąpienia istotnej zmiany sytuacji finansowej Korzystającego 

i) Zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego 

j) Wprowadzenie do umowy zmian, o których mowa powyżej wymaga dla swej ważności  

podpisania przez strony aneksu do tej umowy.  

18) Zmiana oprocentowania leasingu spowodowana zmianą stopy WIBOR, nie stanowi zmiany 

umowy i nie wymaga wypowiedzenia, ani zawierania aneksu do umowy 

19) Umowa leasingu winna zawierać wszystkie zagadnienia finansowe dotyczące leasingu 

operacyjnego wynikające ze złożonej oferty. 

20) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych płatności poza 60  ratami leasingowymi. 

21) Dopuszcza się możliwość zabezpieczenia umowy leasingu w postaci weksla in blanco wraz z 

deklaracją wekslową. 

22) Nie przewiduje się żadnych dodatkowych zabezpieczeń umowy leasingu poza przedmiotem 

leasingu, który do momentu zakończenia umowy będzie stanowił własność Finansującego. 

23) Własność przedmiotu leasingu przechodzi z mocy obowiązującej umowy leasingu na 

Korzystającego po zakończeniu umowy leasingu i uregulowaniu wszystkich należności z niej 

wynikających. Prawo własności zostanie przeniesione bez żadnych dodatkowych umów, chyba 

że strony postanowią inaczej. 

24) Przedstawienie przez Finansującego umowy niespełniającej wymogów określonych w ust.  5 z 

uwzględnieniem ust. 4 będzie traktowane jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej 

umowy z przyczyn leżących po stronie Finansującego. 

25) Odbiór przedmiotu leasingu nastąpi w siedzibie Korzystającego w terminie wynikającym z 

zapisu ust. 5 pkt. 11 niniejszych istotnych dla stron postanowień. 

26) Wymagania dotyczące  leasingu operacyjnego: 

a) leasing operacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od 

osób prawnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2011r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) 

b) pierwsza rata jako wpłata wymagalna w wysokości 5% ceny nabycia przedmiotu leasingu 

przez Finansującego 

c) wysokość pięciu pierwszych miesięcznych rat leasingowych wyższa o 1% w stosunku do 

pozostałych 54 rat 

d) pozostałe 54 raty będą regulowane w równych miesięcznych wysokościach 

e) raty miesięczne muszą obejmować wszystkie koszty, które poniesie Finansujący w związku z 

zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu 

f) terminy płatności rat miesięcznych zostaną uzgodnione pomiędzy stronami  i będą ujęte w 

harmonogramie finansowania zamówienia 

g) koszty z tytułu ubezpieczenia przedmiotu leasingu będą rozłożone równomiernie w czasie i  

ujęte w  59 miesięcznych ratach leasingowych 

h) kaucja gwarancyjna ( wartość resztowa ) będzie rozłożona równomiernie w czasie i zostanie 

doliczona  do 59 miesięcznych ratach leasingowych 

 

 


