
 

WZÓR UMOWY ………….. 

Zawarta w dniu ……. 2020r.  w Skwierzynie  

Pomiędzy: 

1. Zakładem Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Skwierzynie, ul. Bolesława Chrobrego 5, 66-440 

Skwierzyna, wpisanym do krajowego rejestru sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, VIII 

Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze pod numerem KRS 0000254288 NIP 596- 166-34-48 

reprezentowanym przez: 

• Tomasza Reszel – Prezesa Zarządu, 

 zwanym w dalszej części Zamawiającym, 

 

a 

2. ……………………………………….…….. wpisanym do krajowego rejestru  sądowego przez Sąd 

Rejonowy w ………….., …. Wydział Gospodarczy w……………… pod numerem KRS 

………………./ - wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

Rzeczypospolitej Polskiej 

reprezentowanym przez: 

• ……………………………………..……   –  ………………………………………………………….…. 

• ……………………………………..……   –  ………………………………………………………….…. 

zwanym w dalszej części Finansującym,  

o następującej treści: 

 

PRZEDMIOT UMOWY 

Zgodnie z ofertą z dnia............................wybraną w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego poniżej 214.000 euro, na usługę leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanej 

koparko-ładowarki,  (nr sprawy: ZUK-DWiK/ZP-01/06/2020), Finansujący zapewni Korzystającemu 

dostawę sprzętu medycznego o parametrach zgodnych z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część 

niniejszej umowy. 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Finansujący zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa nabyć Przedmiot Leasingu, 

o którym mowa w §3 oraz załączniku nr 1 do Umowy od Zbywcy i oddać Korzystającemu do używania 

lub używania i pobierania pożytków, a Korzystający zobowiązuje się zapłacić Finansującemu w 

uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, którego wysokość została określona w załączniku nr 2 

do Umowy. 

2. Ilekroć w dalszej części jest mowa o:  

a.  „Umowa” – należy przez to rozumieć niniejszą Umowę Leasingu, na podstawie której Finansujący 

zobowiązuje się nabyć od Zbywcy i oddać Korzystającemu do używania lub używania i pobierania 

pożytków Przedmiot Leasingu w zamian za zapłatę wynagrodzenia,  

b. „Przedmiot Leasingu” – należy przez to rozumieć wybrane przez Korzystającego rzeczy ruchome 

określone w §3 niniejszej umowy;  

c.  „Zbywca” – należy przez to rozumieć podmiot wybrany przez Korzystającego, oznaczony w 

Umowie Leasingu, od którego Finansujący zobowiązał się nabyć na własność Przedmiot Leasingu; 

d. „Ubezpieczyciel” – należy przez to rozumieć towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym ma być 

ubezpieczony Przedmiot Leasingu;  

e.  „Warunki Umowy ze Zbywcą” – należy przez to rozumieć umowę, na podstawie której Finansujący 

ma nabyć Przedmiot Leasingu;  

f.  „Protokół Odbioru” – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający dokonanie odbioru 

Przedmiotu Leasingu przez Korzystającego, podpisany przez Zbywcę i Korzystającego, 

 

§ 2 

PRZEDMIOT LEASINGU 

1. Korzystający zobowiązuje się używać Przedmiot Leasingu zgodnie z jego przeznaczeniem, na cele 

związane z prowadzoną działalnością i wymogami prawidłowej eksploatacji. 

2. Korzystający ma obowiązek utrzymywać Przedmiot Leasingu w należytym stanie. Konserwacji i napraw 

Przedmiotu Leasingu będzie dokonywać wyłącznie osoba posiadająca autoryzację producenta 
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(ewentualnie przedstawiciela producenta) lub Zbywcy. W innym wypadku wymagana jest pisemna 

zgoda Finansującego. O konieczności dokonania istotnej naprawy Przedmiotu Leasingu Korzystający ma 

obowiązek powiadomić Finansującego. Bez zgody Finansującego Korzystający nie może dokonywać 

zmian w Przedmiocie Leasingu, chyba że zmiany te wynikają z przeznaczenia Przedmiotu Leasingu. 

Udostępnianie Przedmiotu Leasingu osobom trzecim może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu 

pisemnej zgody Finansującego. 

3.  Korzystający ponosi opłaty i koszty związane z należytą eksploatacją Przedmiotu Leasingu, jak również 

opłaty i koszty związane z własnością i posiadaniem Przedmiotu Leasingu. W przypadku opłat i kosztów 

związanych z własnością i posiadaniem Przedmiotu Leasingu Finansujący ureguluje je zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, a następnie po ich uiszczeniu obciąży nimi Korzystającego. Finansujący 

doręczy Korzystającemu odpowiedni dokument księgowy wskazujący termin płatności.  

4. Korzystający pokrywa przez cały czas używania Przedmiotu Leasingu koszty materiałów 

eksploatacyjnych i akcesoriów zużywalnych lub jednorazowego użycia. 

5. Zbywca w okresie obowiązywania gwarancji (załącznik nr 3 do umowy) ponosi koszty związane z 

serwisem technicznym, przeglądami i konserwacją Przedmiotu Leasingu przez okres obowiązywania 

Umowy. 

6. Przedmiot Leasingu zostanie dostarczony bezpośrednio Korzystającemu przez Zbywcę , w imieniu 

Finansującego i na warunkach określonych w umowie ze Zbywcą. Przed odbiorem Przedmiotu Leasingu 

i podpisaniem protokołu odbioru bez zastrzeżeń  Korzystający sprawdzi jego stan techniczny, zgodność z 

zamówieniem oraz z warunkami dostawy. Konsekwencje pokwitowania odbioru Przedmiotu Leasingu 

obciążają wyłącznie Korzystającego. Z chwilą odbioru Przedmiotu Leasingu od Zbywcy, zobowiązanie 

Finansującego do wydania Korzystającemu Przedmiotu Leasingu uważa się za wykonane. Korzystający 

zobowiązany jest potwierdzić fakt wydania mu Przedmiotu Leasingu w formie protokołu odbioru. Od 

chwili odbioru Przedmiotu Leasingu Korzystający ponosi ryzyko i konsekwencje utraty, zniszczenia lub 

uszkodzenia Przedmiotu Leasingu. Korzystający zapewni wyposażenie Przedmiotu Leasingu w 

zabezpieczenia, od których zakład ubezpieczeń uzależnia pełną ochronę ubezpieczeniową (w 

szczególności na wypadek kradzieży). 

7. W przypadku, gdy dostarczony przez Zbywcę Przedmiot Leasingu nie zostanie odebrany przez 

Korzystającego w ustalonym terminie z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, ustalone w 

umowie Leasingu terminy uiszczania opłat leasingowych oraz innych należności Finansującego 

pozostają niezmienione. 

8. W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie Korzystającego, Korzystający nie odbierze Przedmiotu 

Leasingu, odmówi jego odbioru lub termin odbioru lub wydania Przedmiotu Leasingu zostanie 

przekroczony o więcej niż 21 dni licząc od daty pierwotnie umówionego terminu Finansujący może 

rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym. 

9. W przypadku rozwiązania Umowy z przyczyn wskazanych w §2 ust.8 Korzystający pokryje 

Finansującemu kwoty wydatkowane tytułem zapłaty ceny sprzedaży za Przedmiot Leasingu z odsetkami 

ustawowymi za opóźnienie w transakcjach  handlowych liczonymi od dnia wydatkowania tych kwot 

przez Finansującego do dnia ich zapłaty przez Korzystającego, jak również koszty finansowe i wydatki 

związane z zawarciem Umowy w tym koszty refinansowania zaciągniętego przez Finansującego celem 

zawarcia Umowy, a ponadto Korzystający naprawi poniesioną przez Finansującego szkodę. Oprócz 

odpowiedzialności wobec Finansującego, Korzystający ponosi również w trybie art. 392 k.c. wyłączną 

odpowiedzialność wobec Zbywcy za wykonanie obowiązków kupującego z umowy sprzedaży.   

10. W przypadkach, o których mowa powyżej jeżeli Finansujący nie rozwiąże Umowy, Korzystający 

wyrówna Finansującemu koszty i szkodę wynikające z opóźnienia w odbiorze/wydaniu Przedmiotu 

Leasingu. 

       §3 

OZNACZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU 

 Rodzaj/Typ ruchomości Ilość  Rok produkcji Producent 

        

        

        

   

§4 

CZAS TRWANIA UMOWY LEASINGU 

 Umowa Leasingu jest zawarta na czas oznaczony do dnia…………….. 
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§5 

AMORTYZACJA PRZEDMIOTU LEASINGU 

 Amortyzacji Przedmiotu Leasingu – w rozumieniu przepisów prawa o podatku dochodowym – 

dokonuje Finansujący. 

§6 

WŁASNOŚĆ PRZEDMIOTU LEASINGU 

 Finansujący zobowiązuje się nabyć Przedmiot Leasingu na następujących warunkach:  

  

Zbywca: ________________________________________________________ 

  

Cena netto:______________________________________________________ 

  

Cena brutto:_____________________________________________________ 

  

Termin odbioru: __________________________________________________ 

  

Miejsce odbioru: _________________________________________________ 

 

1. Finansujący nie odpowiada za wady fizyczne i prawne Przedmiotu Leasingu, w tym za wady ukryte, 

chyba że powstały z winy Finansującego. 

2. Z chwilą zawarcia przez Finansującego umowy ze zbywcą na Korzystającego przechodzą uprawnienia z 

tytułu wad Przedmiotu Leasingu (w tym z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości Przedmiotu Leasingu), 

za wyjątkiem uprawnienia do odstąpienia przez Finansującego od umowy ze Zbywcą. 

3. Korzystający dopełni wszelkich czynności, od których zależy skuteczność dochodzenia roszczeń z 

tytułu wad Przedmiotu Leasingu od zbywcy, zarówno przez Korzystającego jak i Finansującego i 

ponosi konsekwencje prawidłowego i terminowego ich wykonania. 

4. Korzystający może żądać odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad 

Przedmiotu Leasingu, jeżeli uprawnienie Finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub 

umowy ze zbywcą. Korzystający zgłosi Finansującemu pisemne żądanie odstąpienia od umowy ze 

zbywcą wraz ze szczegółowym określeniem wad Przedmiotu Leasingu uzasadniających odstąpienie od 

umowy ze zbywcą. Równocześnie Korzystający dostarczy Finansującemu dokumenty i opracowania 

(opinie, ekspertyzy rzeczoznawców) potwierdzające wady Przedmiotu Leasingu. 

5. W przypadku odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu 

Leasingu z dniem odstąpienia Umowa wygasa, a Finansujący może żądać od Korzystającego zapłaty 

kwoty zgodnie z §9 Umowy. 

6. Finansujący przekaże Korzystającemu kwoty, otrzymane od zbywcy tytułem zwrotu ceny sprzedaży w 

związku z odstąpieniem od umowy, pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez Finansującego od 

Korzystającego kwoty określonej w §9 ust. 3 Umowy. 

7. W przypadku gdy Zbywca w następstwie odstąpienia od Umowy nie zwróci ceny sprzedaży 

Finansującemu w ciągu miesiąca od dnia odstąpienia od Umowy, z dniem otrzymania od 

Korzystającego pełnej kwoty, o której mowa w §9 ust.3 Finansujący przelewa na Korzystającego 

przysługujące Finansującemu wierzytelności do zbywcy z tytułu odstąpienia od umowy. Finansujący 

nie odpowiada za skuteczność dochodzenia roszczeń przez Korzystającego od zbywcy. 

8. W przypadku odstąpienia przez Finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad Przedmiotu 

Leasingu, Korzystający zwróci wadliwy Przedmiot Leasingu zbywcy na własny koszt i ryzyko. 

9. Korzystający ponosi wszelkie konsekwencje nieuzasadnionego żądania odstąpienia od Umowy.     

 

§7 

WYNAGRODZENIE FINANSUJĄCEGO 

1. Szczegółowe informacje o terminach płatności oraz wysokości przypadających rat zostały zawarte w 

załączniku nr 2 do Umowy i są one płatne i wymagalne niezależnie od doręczenia Korzystającemu 

faktury VAT, do wystawienia której Finansujący jest zobowiązany zgodnie z przepisami ustawy o 

podatku VAT. 

2.  Miesięczne raty leasingowe będą naliczane od dnia podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w §2 

ust. 6 i będą płatne na określony dzień w miesiącu na podstawie załącznika nr 2 do umowy Leasingu  z 

uwzględnieniem wpłaty własnej w wysokości 30 % wartości przedmiotu leasingu. 

3. Wynagrodzenie obejmuje: 

a. część kapitałową na którą składają się:  
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- 36 miesięcznych rat, płatnych w okresach miesięcznych w terminach ustalonych w 

harmonogramie 

b. część kosztową, w której skład wchodzi:   

- opłata leasingowa w wysokości wskazanej w załączniku nr 2 do umowy (dalej: Opłata 

leasingowa). 

 Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek VAT 

4. Z uwagi na fakt, iż miesięczne raty leasingowe są naliczane od dnia podpisania protokołu odbioru 

Przedmiotu Leasingu, z chwilą jego dostarczenia zostanie zaktualizowany harmonogram spłat, 

stanowiący zał. nr 2 do Umowy. Aktualizacja harmonogramu nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga 

jej wypowiedzenia, ani zawarcia aneksu do Umowy. Finansujący prześle zaktualizowany harmonogram 

Korzystającemu w terminie 7 dni od dnia jego sporządzenia. 

5. Obowiązek uiszczania rat leasingowych nie ulega zawieszeniu w wypadku nie używania Przedmiotu 

Leasingu, nie zależnie od powodów, także w sytuacjach niezawinionych przez Korzystającego. 

6. Opłaty wynikające z Umowy będą uważane za dokonane w wymaganej wysokości, jeżeli na rachunek 

Finansującego wpłynie kwota stanowiąca pełną wysokość danej raty leasingowej (bez jakichkolwiek 

pomniejszeń, w tym z tytułu opłat bankowych). 

7. Wszelkie płatności przewidziane w niniejszej Umowie Leasingu będą dokonywane na rachunek 

bankowy Finansującego: ___________________________________________. 

8. Strony zgodnie oświadczają, iż wszelkie wpłacone przez Korzystającego środki zaliczane będą w 

pierwszej kolejności na poczet długu najdawniej wymagalnego. 

9. Korzystający nie jest uprawniony do żądania obniżenia przez Finansującego opłat lub innych należności 

w przypadku dokonania ich zapłaty przed terminem płatności. 

  

§8 

UBEZPIECZENIE PRZEDMIOTU LEASINGU 

 Strony postanawiają, że przedmiot Leasingu zostanie ubezpieczony na okres trwania Umowy. 

1. Obowiązek ubezpieczenia spoczywa na Korzystającym. Korzystający zobowiązuje się w dniu 

podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń zgłosić przedmiot Leasingu do ubezpieczenia i zawrzeć 

umowę ubezpieczenia w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia zawarcia Umowy. 

2. Zawartą umowę ubezpieczenia Korzystający prześle Finansującemu w terminie 21 dni od dnia jej 

zawarcia, w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 

3. Korzystający ponosi koszty ubezpieczenia we własnym zakresie a Finansujący nie obciąży 

Korzystającego kosztami wyrażenia zgody na zawarcie ubezpieczenia przez Korzystającego. 

4. Brak realizacji przez Korzystającego postanowień ust 1-3 we wskazanych powyżej terminach, uprawnia 

Finansującego do zawarcia umowy ubezpieczenia na koszt Korzystającego.   

  

§9 

PRZEDTERMINOWE ROZWIĄZANIE UMOWY 

1. W przypadku gdy Umowa wygaśnie lub będzie rozwiązana Finansujący dokona rozliczenia Umowy 

zgodnie z postanowieniami określonymi w poniższych ustępach. 

2. Umowa wygaśnie lub będzie rozwiązana  w szczególności z następujących przyczyn: 

a. Przedmiot Leasingu został utracony (przez co należy również rozumieć „szkodę całkowitą” w 

rozumieniu warunków ubezpieczenia Przedmioty Leasingu), 

b. Finansujący odstąpi od umowy ze Zbywcą z powodu wad Przedmiotu Leasingu, 

c. Finansujący wypowie Umowę ze skutkiem natychmiastowym, na skutek okoliczności, za które 

Korzystający ponosi odpowiedzialność, w szczególności gdy Korzystający opóźnia się z zapłatą 

co najmniej dwóch rat leasingowych i nie uiści zaległości w dodatkowym terminie 

wyznaczonym przez Finansującego na piśmie, 

3. W sytuacjach, o których mowa powyżej Korzystający będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz 

Finansującego wszystkich niezapłaconych rat leasingowych przypadających od momentu 

wcześniejszego zakończenia Umowy do dnia, w którym zgodnie z Umową powinna się zakończyć, 

powiększonych o rzeczywiste koszty finansowania ponoszone przez Finansującego w wyniku 

wcześniejszego zerwania finansowania zaciągniętego przez Finansującego w celu zawarcia Umowy. 

Powyższa kwota zostanie następnie powiększona o wartość opłat i podatków jak również innych 

kosztów poniesionych przez Finansującego wynikających z zajścia zdarzenia powodującego 

wygaśnięcie lub rozwiązanie Umowy Leasingu. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie 

odszkodowanie należne Finansującemu od Korzystającego z tytułu przedterminowego zakończenia 

Umowy. Korzystający zobowiązuje się zapłacić ustalone powyżej odszkodowanie w terminie 
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oznaczonym przez Finansującego w wezwaniu do zapłaty.  

4. W przypadku uzyskania korzyści przez Finansującego wynikających z rozporządzenia Przedmiotem 

Leasingu (np. poprzez sprzedaż, dzierżawę, najem ,leasing) jak również w przypadku zwrotu ceny 

sprzedaży od Zbywcy, uzyskania odszkodowania od Ubezpieczyciela, odszkodowanie o którym mowa 

w §9 ust.3 zostanie pomniejszone o powyższe korzyści. Wówczas Finansujący zobowiązany będzie do 

zwrotu uzyskanych korzyści w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania Korzystającego. 

Finansujący uprawniony jest do potrącenia kwoty powyższych korzyści z kwotą odszkodowania 

wskazaną w §9 ust.3 w przypadku uzyskania korzyści przed zapłatą przez Korzystającego wskazanego 

odszkodowania. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia Umowy okaże się, że kwota otrzymanych 

korzyści będzie wyższa od kwoty należnego dla Finansującego odszkodowania, wówczas Finansujący 

zwróci Korzystającemu nadwyżkę w terminie 30 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania 

Korzystającego. 

5. W przypadku przedterminowego rozwiązania Umowy Przedmiot Leasingu zostanie przygotowany 

przez Korzystającego do zwrotu lub dostarczenia w podanym przez Finansującego terminie i miejscu na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, w zależności od wyboru Finansującego. Do czasu tego zwrotu 

Przedmiot Leasingu pozostanie w nieodpłatnym przechowaniu u Korzystającego. Koszty i ryzyko 

przechowywania i zwrotu ponosi Korzystający. 

6. W przypadku opóźnienia się Korzystającego ze zwrotem Przedmiotu Leasingu w przypadku 

określonym w §9 ust.3, a także wtedy gdy mimo upływu okresu obowiązywania Umowy Korzystający 

bezumownie korzysta z Przedmiotu Leasingu, jest on zobowiązany do zapłaty kary umownej w 

wysokości 1/30 ostatniej miesięcznej raty leasingowej netto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy 

przetrzymywania Przedmiotu Leasingu lub jego bezumownego korzystania. 

7. Niezależnie od okoliczności, o których mowa powyżej w przypadku opóźnienia w zapłacie 

jakiejkolwiek raty leasingowej lub jakiejkolwiek innej płatności wynikającej z Umowy, Korzystający 

jest zobowiązany do zwrotu Finansującemu kosztów dochodzenia należności (koszty windykacji, koszty 

sądowe i pozasądowe) oraz zapłacenia odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych 

od wymagalnych należności za czas opóźnienia – w terminie 7 dni od przedłożenia przez Finansującego 

stosownego dokumentu.  

8. W przypadku , gdy ustalona zgodnie z powyższym kwota rozliczeniowa nie pokrywa w pełnym 

zakresie szkody poniesionej przez Finansującego w następstwie przedterminowego rozwiązania 

Umowy, Finansujący może dochodzić od Korzystającego naprawienia szkody, w szczególności poprzez 

zapłatę dodatkowej kwoty odszkodowania. 

9. W razie wypowiedzenia bądź wcześniejszego rozwiązania Umowy Korzystającemu nie przysługują 

roszczenia  o zwrot wpłaconych opłat. 

10. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§10 

ZAKOŃCZENIE UMOWY 

1. Po upływie podstawowego okresu umowy leasingu Korzystającemu przysługuje prawo do 

nabycia przedmiotu leasingu za 1% wartości początkowej przedmiotu leasingu, pod warunkiem że: 

nie później niż 30 dni przed zakończeniem umowy Korzystający zawiadomi Finansującego  

o zamiarze nabycia przedmiotu leasingu; Korzystający nie będzie zalegał z zapłatą żadnych 

wymagalnych zobowiązań na rzecz Finansującego, w tym szczególnie z tytułu umowy leasingu. 

2. Nabycie nastąpi na podstawie faktury Vat wystawionej przez Wykonawcę z terminem płatności nie 

krótszym niż 30 dni.  
                    § 11- jeśli dotyczy 

Klauzula Etyczna 

1. Finansujący oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks), w skład której 

wchodzi Finansujący. 

§12 

Klauzula salwatoryjna 

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub 

ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, 

zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i 

skuteczność.  

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, 

postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne 
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zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron. 

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo 

jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą 

porozumienie w przedmiocie zaliczenia kwot wskazanych w załączniku nr 1 wymienionego w §1 ust.1 

Umowy na poczet roszczeń Finansującego przysługujących względem Korzystającego z tytułu 

użytkowania Przedmiotu Umowy. 

       §13 

Klauzula reklamacyjna 

1. Korzystającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez 

Finansującego, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych. 

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach: 

        a. ustnie: 

       - w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 ………………………….. 

       - osobiście w siedzibie Finansującego . 

        b. w formie pisemnej: 

       - przesyłką pocztową na adres korespondencyjny:…………………………………………….… 

       - pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: …………………………………………… 

3. Reklamacje mogą być składane przez Korzystającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, posłańca 

lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej. 

4. Na żądanie Korzystającego Finansujący potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) 

lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Finansującym. 

5. Finansujący rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od 

jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie 

możliwe w terminie 30 dni, Finansujący poinformuje o tym Korzystającego, wskazując: 

       a. przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji, 

       b. okoliczności wymagające wyjaśnienia, 

       c. ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od    

       dnia otrzymania reklamacji. 

6. Finansujący może zwrócić się do Korzystającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych 

lub informacji oraz posiadanej przez Korzystającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, 

jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji. 

7. Odpowiedź na reklamację Korzystającego zostanie udzielona przez Finansującego w postaci papierowej 

(przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z 

zastrzeżeniem, że Finansujący udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na 

wniosek Korzystającego. 

8. W przypadku niedotrzymania przez Finansującego terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, 

reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Korzystającego. 

9. Korzystający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Finansującego na reklamację ma 

możliwość wystąpić z:  

a. wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy o 

rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. 

Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: 

https://rf.gov.pl/. 

b. powództwem przeciwko Finansującemu do właściwego sądu powszechnego. 

   

§14 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Korzystający, bez zgody Finansującego udzielonej na piśmie, nie może przenieść na osobę trzecią, w całości 

lub w części swoich praw lub obowiązków wynikających z Umowy, chyba, że przeniesienie tych praw lub 

obowiązków następuje razem z przedsiębiorstwem Korzystającego, w rozumieniu art. 55¹ kodeksu 

cywilnego. 

1. Finansujący będzie informowany przez Korzystającego na piśmie o zmianach swojego statusu 

prawnego, a także o zmianach siedziby lub miejsca zamieszkania oraz adresu korespondencyjnego. Do 

chwili powiadomienia o zmianie adresu korespondencyjnego strony uznają za skuteczne wszelkie pisma 

przesyłane na ostatni znany  Finansującemu adres Korzystającego. 

2. Dla umożliwienia Finansującemu nadzoru nad wykonywaniem przez Korzystającego zobowiązań 

wynikających z Umowy, Korzystający zapewni w każdej chwili przedstawicielowi Finansującego dostęp 

do Przedmiotu Leasingu oraz umożliwi mu kontrolę tego przedmiotu w sposób nie utrudniający 

https://rf.gov.pl/


7 

 

normalnej pracy przedsiębiorstwa Korzystającego. 

3. W przypadku próby zajęcia Przedmiotu Leasingu, Korzystający niezwłocznie poinformuje 

Finansującego o tej okoliczności listem poleconym z potwierdzeniem odbioru i podejmie wszelkie 

konieczne środki, w celu przeciwdziałania tym zdarzeniom, a także dokona wszelkich czynności 

mających na celu ujawnienie praw Finansującego jako Właściciela Przedmiotu Leasingu. 

4. W przypadku zajęcia Przedmiotu Leasingu, Korzystający podejmie na własny koszt wszelkie działania, 

aby zapewnić przerwanie zajęcia. 

5. Finansujący dokonuje niniejszym cesji i przenosi na Korzystającego wszelkie zabezpieczenia 

udostępnione przez Zbywcę, włączając w to wszystkie prawa, jakie Finansujący może mieć w stosunku 

do Zbywcy o zapewnienie ochrony na podstawie praw patentowych lub autorskich, w Zamówieniu 

dotyczącym Przedmiotu Leasingu. Korzystający jest (jednak nie w sposób nieodwołalny) upoważniony 

do wysuwania i dochodzenia, wyłącznie na swój koszt, w odpowiednim czasie, w imieniu i na rzecz 

Korzystającego, wszelkich praw i roszczeń, jakie mogą przysługiwać wobec Zbywcy. Prawo odstąpienia 

od Umowy może być wykonane wyłącznie przez Finansującego albo przez Korzystającego, po 

uzyskaniu uprzedniego pisemnego upoważnienia przez Finansującego. 

6. W przypadku konieczności wszczęcia przez Korzystającego postępowania dotyczącego Przedmiotu 

Leasingu przeciwko Zbywcy, Korzystający bezzwłocznie poinformuje o swojej decyzji Finansującego, 

wyjaśniając jej motywy. Korzystający zobowiązuje się szczegółowo i w regularnych odstępach czasu 

informować Finansującego o przebiegu postępowania. 

7. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 

8. Ewentualne sprawy sporne w związku z Umową rozpatrywane będą przez właściwy miejscowo sąd 

powszechny dla Finansującego. 

9. Do spraw nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego. 

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

Wszelkie załączniki do Umowy stanowią jej integralną cześć. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez osobę reprezentującą 

Finansującego. Dzień zawarcia Umowy jest odnotowywany przez reprezentanta Finansującego przy jego 

nazwisku. 

12. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający dopuszcza zmianę umowy w 

następujących przypadkach:  

a) zmiany ceny  brutto spowodowanej wzrostem stawki VAT; 

b) zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia 

c) zmiany osób odpowiedzialnych za realizację umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

d) zmiany numeru konta bankowego w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

e) zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do 

aktualnego stanu prawnego; 

f) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, 

itp.; 

g) obniżenia ceny przedmiotu umowy przez Wykonawcę 

h) zastąpienia sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem  

nowym posiadającym co najmniej takie same parametry jakie posiadał sprzęt będący podstawą 

wyboru oferty Wykonawcy w przypadku wycofania lub wstrzymania produkcji sprzętu który ma być 

dostarczony, pod warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu; zastąpienia 

sprzętu, który ma być dostarczony w ramach realizacji niniejszej umowy, sprzętem o wyższej 

jakości, w przypadkach, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, pod 

warunkiem, iż cena wprowadzonego sprzętu nie ulegnie zwiększeniu. 

 

KORZYSTAJĄCY:        FINANSUJĄCY:  

 

 

 
 
Załączniki: 

Załącznik nr 1 – Załącznik cenowy przedmiotu umowy 

Załącznik nr 2 - Harmonogram spłaty rat leasingowych 


