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OŚWIADCZENIE 

dotyczące zawarcia w proponowanej umowie na leasing operacyjny 10 autobusów posiadających co 

najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy), o których mowa w pkt 1 

rozdziału III SIWZ, fakultatywnych warunków postanowień umowy leasingowej (FWU), o których 

mowa w rozdziale XVI SIWZ 

(każda ze stron powinna być podpisana) 

  

Wykonawca: 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………, 

 

który składa ofertę w postępowaniu przetargowym, znak: PKS.SA-DA/ZP/04/03/2016/1, na: 

Dostawę w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing operacyjny przez okres 5 lat licząc 

od dnia wydania pojazdu zamawiającemu 10 nowych autobusów, 

oświadcza, że zaproponowany przez niego wzór umowy leasingu operacyjnego 10 autobusów posiadających 

co najmniej 30 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy), o których mowa w pkt 1 

rozdziału III SIWZ, wraz z załącznikami (dalej: „Umowa”), spełnia następujące spośród fakultatywnych 

warunków postanowień umowy leasingowej (dalej: „FWU”), o których mowa w rozdziale XVI SIWZ: 

 

pkt 

FWU  

treść FWU oznaczenie jednostki redakcyjnej Umowy, 

której regulacja wyczerpuje treść FWU, 

lub inne wykazanie wyczerpania treści 

FWU przez Umowę albo wskazanie „brak” 

1 Ostateczna wartość netto przedmiotów 

leasingu w złotych ustalona zostanie według 

faktury producenta lub dostawcy, jeżeli 

będzie to bardziej korzystne dla 

zamawiającego niż wartość wynikająca z 

danych wskazanych w złożonej ofercie. 

Finansujący będzie zobowiązany do 

proporcjonalnego przeliczenia rat, 

uwzględniając wartość ostateczną netto oraz 

spowodowaną tym zmianę wysokości 

odsetek. Wysokość odsetek nie powinna 

przekraczać proporcji określonych w 

przyjętej ofercie. 

 

2 Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 

do żądania wymiany pojazdu na wolny od 

wad, jeżeli w okresie gwarancji lub rękojmi 

zgłosi wadę wykluczającą lub znacznie 

utrudniającą możliwość eksploatacji 

autobusu zgodnie z jego przeznaczeniem (tj. 

gdy wskutek awarii lub wypadku pojazd nie 

 



będzie kwalifikował się do naprawy lub 

koszt naprawy przewyższy wartość pojazdu). 

3 W przypadku wcześniejszego rozwiązania 

umowy zamawiający zobowiązany jest do 

zapłaty jedynie tych zobowiązań 

pieniężnych, które stały się wymagalne do 

dnia rozwiązania umowy. 

 

4 Odszkodowań lub kar umownych z tytułu 

wcześniejszego rozwiązania umowy 

wykonawca może dochodzić jedynie w 

przypadku, gdy rozwiązanie umowy 

nastąpiło z wyłącznej winy zamawiającego, a 

zamawiający nie zgłosił chęci wykupu 

przedmiotu leasingu. 

 

5 Wykonawca nie może obciążać 

zamawiającego karami umownymi w 

związku ze zdarzeniami powstałymi bez 

wyłącznej winy zamawiającego lub w 

przypadkach, gdy wykonawca nie poniósł 

szkody. 

 

6 Wykonawca nie może żądać 

natychmiastowego okazania lub 

podstawienia w określone miejsce 

przedmiotu leasingu. O konieczności 

okazania lub podstawienia przedmiotu 

leasingu  wykonawca zawiadamia 

zamawiającego co najmniej z 14-dniowym 

wyprzedzeniem. 

 

7 Wykonawca obowiązany jest dołożyć 

wszelkich starań w celu terminowej 

likwidacji szkody przez ubezpieczyciela. 

 

8 Jeżeli szkoda nie powstała z winy 

zamawiającego, a nie została zlikwidowana 

przez ubezpieczyciela, zamawiający dokona 

likwidacji szkody na koszt wykonawcy. 

 

9 W przypadku niesprawności pojazdu 

przekraczającej 5 dni, która to niesprawność 

powstała bez winy zamawiającego, 

wykonawca zapewnia pojazd zastępczy. 

 

10 Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo 

rozwiązania umowy za 3-miesięcznym 

okresem wypowiedzenia (ze skutkiem na 

koniec okresu rozliczeniowego) w zakresie 

części leasingowanych pojazdów, a skutek 

określony w art. 709(15) Kodeksu cywilnego 

nie będzie znajdował w tej sytuacji 

zastosowania (zamawiający zobowiązany 

jest do zapłaty jedynie tych zobowiązań 

 



pieniężnych, które stały się wymagalne do 

dnia rozwiązania umowy, a także do zwrotu 

pojazdów, co do których wypowiedział 

umowę). 

11 Wykonawca może rozwiązać umowę z 

zamawiającym za 3-miesięcznym 

wypowiedzeniem (ze skutkiem na koniec 

okresu rozliczeniowego) jedynie w 

przypadku rażącego naruszenia przez 

zamawiającego postanowień umowy bądź 

jeżeli obligatoryjność rozwiązania umowy 

przewidują przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

 

12 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów 

z umowy będzie sąd powszechny właściwy 

dla siedziby zamawiającego. 

 

 

 

................................................................................ 

Wykonawca, pieczęć i podpis osób uprawnionych 

  


