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Załącznik Nr 4 do SIWZ 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy w postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę w formie leasingu 

operacyjnego rozdrabniacza wolnoobrotowego na podwoziu gąsienicowym. 

Znak sprawy RZZO/TI/2018/3. 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu projekt umowy leasingowej 

w terminie 5 dni od daty zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.  

2. Projekt umowy winien dokładnie określać przedmiot umowy, miejsce realizacji 

przedmiotu umowy, termin dostawy przedmiotu umowy - zgodnie z SIWZ. 

3. Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy leasingowej na wzorze firmy leasingowej 

z równoczesny podpisaniem aneksu uwzględniającego pierwszeństwo stosowania 

zapisów SIWZ. 

4. Miejsce dostawy, wykonania zamówienia: 

Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. 

Ul. Staroprzygodzka 121 

63-400 Ostrów Wielkopolski 

5. Projekt umowy winien dokładnie określać warunki leasingu szczegółowo opisane w 

SIWZ. 

6. SIWZ oraz oferta złożona przez Wykonawcę w postępowaniu są integralnymi 

częściami umowy. 

7. Przedmiot umowy przyjęty zostanie przez Zamawiającego na podstawie protokołu 

odbioru podpisanego przez dwie strony umowy. Odbiór uważany będzie za skutecznie 

dokonany po sprawdzeniu przez Zamawiającego przedmiotu leasingu pod względem 

zgodności przedmiotu leasingu z wymaganiami technicznymi oraz pod względem 

zgodności przedmiotu leasingu z załączoną dokumentacją techniczną.  

8. W przypadku niedostarczenia przedmiotu leasingu w terminach określonych w SIWZ, 

Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy i naliczania kar umownych. 

9. Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy wymaganą dokumentację 

dotycząca przedmiotu zamówienia – zgodnie z SIWZ  

10. Wykonawca zapewni w terminie odbioru przedmiotu umowy bezpłatne szkolenie 

pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia.  

11. Wykonawca będzie zobowiązany rozpatrzyć złożoną reklamację w formie: 

telefonicznie lub pisemnej tj. faks lub e-mailem od osoby wskazanej w umowie w 

terminie 3 dni do daty jej zgłoszenia w przypadku zastrzeżeń dotyczących zgodności 

dostarczonego towaru ze złożoną ofertą. 

12. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną Wykonawca usunie zgłoszenie 

nieprawidłowości w ciągu 3 dni od uznania reklamacji. 

13. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w ciągu 3 dni od dnia jej otrzymania 
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uważa się za uznanie reklamacji za uzasadnioną. 

14. Wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy zgodna ze złożoną ofertą. 

15. Zamawiający ma prawo naliczyć kare umowną: 

a) Za opóźnienie w wykonaniu umowy w wysokości 0,5% wartości brutto umowy za 

każdy dzień opóźnienia 

b) Za dostarczenie wadliwego towaru i opóźnienie w realizacji obowiązków 

wynikających po zgłoszeniu przez Zamawiającego reklamacji w wysokości 0,5% 

wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia 

16. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku 

odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5% wartości brutto umowy. 

17. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczyć karę umowną w wysokości 5 % 

wartości brutto umowy, gdy Wykonawca: 

a) Dostarczył przedmiot umowy niezgodny z ofertą 

b) Nie dostarczył przedmiotu umowy pomimo wezwania 

18. Spory wynikłe na tle niniejszej umowy rozpatrywać będzie Sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

19. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany w treści umowy: 

a) Zmiany stawki podatku VAT 

b) Zmiany stawki podatku VAT w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia – w 

przypadku zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.  

c) Zmian podmiotowych po stronie Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. 

 


