
Załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 

POROZUMIENIE 

z ... 2016 roku 
 

zawarte pomiędzy: 

 

..., reprezentowanym przez: 

…, 

zwanym dalej „Leasingodawcą”, 

 

a 

 

Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna z siedzibą w 

Białymstoku, ul. Fabryczna 1, zarejestrowaną pod nr KRS 0000246383 w Sądzie Rejonowym w 

Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 

12.000.000 zł, w całości opłacony, REGON 000617918, NIP 542-020-00-91, reprezentowaną przez: 

..., 

zwaną dalej „Leasingobiorcą” 

 

o następującej treści: 

 

§ 1 
 

1. Strony zgodnie oświadczają, że: 

a) Leasingobiorca zorganizował w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, oznaczone znakiem:PKS.SA-DA/ZP/14/03/2016/1 

(dalej: „Przetarg”),  

b) w ramach Przetargu Leasingodawca złożył ofertę (dalej: „Oferta Leasingodawcy”) na 

leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu 8 autobusów 

posiadających co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (dalej: „Usługi Leasingu”), 

c) załącznikiem do Oferty Leasingodawcy były m.in. (wymienione niżej załączniki zwane są 

dalej „Załącznikami do Oferty”): 

-..., 

- ..., 

- ..., 

d) Leasingobiorca wybrał w Przetargu ofertę Leasingodawcy. 

2. Mając na uwadze warunki określone w obowiązującej w Przetargu Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (dalej: „SIWZ”), Strony zobowiązują się stosować przy realizacji Usług 

Leasingu zasady opisane w SIWZ i wynikające z załącznika nr 7 do SIWZ, w tym w szczególności 

w zakresie realizacji obowiązków Leasingodawcy oraz uprawnień Stron (dalej: „Zasady SIWZ”). 

Strony postanawiają, że Zasady SIWZ będą miały pierwszeństwo przed regulacjami wynikającymi 

z dokumentów, których wzory stanowią Załączniki do Oferty (dalej: „Regulacje Załączników do 

Oferty”) oraz przed regulacjami umowy zawartej na podstawie Regulacji Załączników do Oferty, w 

przypadku jeżeli Regulacje Załączników do Oferty a także umowa będą z sprzeczne z Zasadami 

SIWZ lub prowadziłyby do bezskuteczności Zasad SIWZ. 

3. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 2, nie obejmuje stosowania tych spośród fakultatywnych 

warunków postanowień umowy leasingowej określonych w załączniku nr 9 do SIWZ, których nie 

realizują Załączniki do Oferty. 

 

 

 



§ 2 
 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 
 

Porozumienie sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

 

                         LEASINGODAWCA:                                      LEASINGOBIORCA: 


