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Projektowane postanowienia umowy 
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...................................... ……...................................... 

nazwa wykonawcy miejscowość, data 

Umowa Główna 

w sprawie zamówienia publicznego na:  

Dostawa w formie leasingu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5 T 

udzielonego w postępowaniu nr SISK.Z.2.2021 

 

zawarta w dniu ………………. w …………………………. pomiędzy: 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II nr 12, 

55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Rejestrowy KRS pod numerem 0000444573, 

NIP 8961532506,  

reprezentowaną przez: 

1. Sylwestra Sasa – prezesa Zarządu 

zwaną dalej „Zamawiającym” 

a ………………………… 

reprezentowane przez: 

1. ……………………………………. 

zwane dalej „Wykonawcą” 

§1 

Niniejszą Umowę Główną zawarto w wyniku wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na leasing urządzeń z opcja wykupu nowego pojazdu ciężarowego brygadowego typu 

wywrotka o DMC do 3,5t nr postępowania SISK.Z.2.2021 (zwanego dalej „Zamówieniem”). 

§2 

1. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu Zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”) w postępowaniu nr  SISK.Z.2.2021 wraz z udzielonymi 

wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi przez Zamawiającego, na warunkach określonych 

w dokumentach wymienionych w ust. 2 niniejszego paragrafu, składających się na treść umowy w 

sprawie Zamówienia. 

2. Na treść umowy w sprawie Zamówienia składają się postanowienia niniejszej Umowy Głównej oraz 

następujące dokumenty stanowiące jej integralną część wymienione w kolejności ich pierwszeństwa dla 

celów interpretacyjnych: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielonego w postępowaniu nr SISK.Z.2.2021 wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi  przez Zamawiającego;  

2) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia; 

3) Warunki szczególne do Umowy leasingu operacyjnego (….) nr ……… ; 

4) Umowa leasingu operacyjnego (….) nr ……… ; 

5) Ogólne Warunki Umowy Leasingu („OWUL”). 

3. Strony zgodnie oświadczają, że Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie 

wszystkich zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z dokumentów składających się na treść 

Umowy w sprawie Zamówienia określonych w ust. 2 powyżej, nawet jeżeli w treści tych dokumentów jako 

zobowiązany wskazany zostanie tylko jeden z członków Konsorcjum. 

§3 
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1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo Zamówień 

Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. Zmiany Umowy Głównej wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§4 

1. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

2. Załącznikami do niniejszej Umowy są: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udzielonego w postępowaniu nr SISK.Z.2.2021 wraz 

z udzielonymi wyjaśnieniami i zmianami SIWZ dokonanymi  przez Zamawiającego, 

2) Oferta Wykonawcy złożona w postępowaniu o udzielenie Zamówienia;  

3) Warunki szczególne do Umowy leasingu operacyjnego (….) nr ……… ;  

4) Umowa leasingu operacyjnego (….) nr ……… ;  

5) Ogólne Warunki Umowy Leasingu („OWUL”). 

 

 

...................................... ……...................................... 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 
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WARUNKI SZCZEGÓLNE 

DO UMOWY LEASINGU OPERACYJNEGO (….) NR …………………… 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO PN. „LEASING URZĄDZEŃ Z OPCJA WYKUPU NOWEGO POJAZDU 

CIĘŻAROWEGO BRYGADOWEGO TYPU WYWROTKA O DMC DO 3,5T (SISK Z.2.2021).” 

między: ……….. 

reprezentowany przez: ………-  

zwany dalej …… lub „Leasingodawcą”, 

a 

Siechnicką Inwestycyjną Spółką Komunalną sp. z o.o. z siedzibą w Siechnicach, przy ul. Jana Pawła II nr 12, 

55-011 Siechnice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy KRS pod numerem 0000444573, NIP 

8961532506,  

reprezentowana przez: 

Sylwestra Sasa – prezesa Zarządu, zwana dalej „Leasingobiorcą”, 

zwanymi daje łącznie „Stronami” o następującej treści: 

Z uwagi na posługiwanie się przez ……… wzorcami umowy oraz zważywszy, że Zamawiający dokonał wyboru 

oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Leasing z opcją wykupu nowego pojazdu 

ciężarowego brygadowego typu wywrotka o DMC do 3,5t  (SISK Z.2.2021)  (zwanego dalej „Zamówieniem”), 

konieczne stało się dostosowanie treści Umowy Leasingu Operacyjnego (OH) nr ________ (dalej jako: „Umowa 

Leasingu”) oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (dalej jako: „OWUL”), w celu dostosowania 

wskazanych wyżej wzorców umowy do wymogów wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (dalej „SIWZ”), w związku z czym Strony zgodnie ustalają, iż Umowa Leasingu oraz Ogólne 

Warunki Umowy Leasingu modyfikowane są w sposób następujący: 

§ 1 - Postanowienia dodatkowe 

Strony zgodnie dodają do Umowy Leasingu poniższe postanowienia, mające pierwszeństwo nad odmiennymi 

postanowieniami Umowy Leasingu: po ustępie …… Umowy Leasingu dodaje się ustęp …….o treści następującej: 

§ 2 - Zmiany w OWUL 

Strony zgodnie postanawiają wykreślić pkt ……….w zakresie dotyczącym opłat manipulacyjnych określonych 

Tabelą Opłat i Prowizji obowiązujących u Leasingodawcy. 

§ 4 - Postanowienia końcowe 

1. W sprawach nieuregulowanych Umową Leasingu mają zastosowanie przepisy ustawy - Prawo zamówień 

publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

2. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami SIWZ wraz z późniejszymi zmianami, 

a postanowieniami Umowy Leasingu lub Ogólnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL), pierwszeństwo 

mają postanowienia SIWZ wraz z późniejszymi zmianami, których treść stanowi integralną część do Umowy 

Leasingu. 

3. Niniejsze warunki szczególne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. 

 

LEASINGODAWCA LEASINGOBIORCA 


