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        Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) 

UMOWA nr …… /2013 

LEASINGU URZĄDZENIA MEDYCZNEGO 

 

zawarta w dniu …………….. 2013 r. pomiędzy: 
 

Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224 Kraków, Al. 

Modrzewiowa 22, wpisanym do prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru stowarzyszeń, 

innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - 

pod numerem KRS 0000038598, NIP 677-17-03-375, REGON 351194736, reprezentowanym 

przez: 

mgr Teresę Zalewińską - Cieślik - Dyrektora 

zwanym dalej Korzystającym 

a 

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

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

reprezentowanym przez:  

……………………………………… 

zwanym dalej Finansującym 

§ 1 

 

Umowa zostaje zawarta w wyniku dokonania przez Korzystającego wyboru oferty Finansującego w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

 

§ 2 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie Korzystającemu do używania i pobierania 

pożytków na warunkach niniejszej umowy leasingowej (leasing finansowy) fabrycznie 

nowego urządzenia medycznego – generator do termolezji wraz z wyposażeniem, 

szczegółowo określonego w załączniku nr 1, zwanego dalej „urządzeniem” albo „przedmiotem 

leasingu”. 

2. Strony uzgadniają, że w zakres niniejszej umowy wchodzi ponadto: 

a) opakowanie urządzenia przez Finansującego oraz jego ubezpieczenie na czas transportu, 

transport krajowy i zagraniczny, koszty cła, odprawy celnej, załadunek i rozładunek, 

wniesienie, 

b) instalacja oraz pierwsze uruchomienie (przekazanie do eksploatacji) urządzenia przez  

Finansującego w miejscu wskazanym przez Korzystającego, 

c) przeprowadzenie przez Finansującego szkolenia personelu Korzystającego w zakresie 

obsługi, użytkowania i prawidłowej eksploatacji urządzenia. Szkolenie zostanie 

przeprowadzone w języku polskim lub z udziałem tłumacza i udokumentowane stosownymi 

zaświadczeniami potwierdzającymi udział w szkoleniu, 

d) ubezpieczenie urządzenia przez Finansującego w zakresie „all risk” – wszelkie ryzyko przez 

okres obowiązywania umowy, 

e) wykonywanie przez Finansującego w okresie gwarancji przeglądów i konserwacji 

urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia, przy czym: 

 Finansujący uzgodni terminy przeglądów i konserwacji z Korzystającym, a 

harmonogram dostarczy najpóźniej w dniu odbioru urządzenia; 
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 czas przeglądów i konserwacji wynikający z ww. harmonogramu nie będzie wliczany w 

czas przestoju urządzenia; 

 za terminową realizację przeglądów i konserwacji zgodnie z harmonogramem 

odpowiada Finansujący. Przeglądy gwarancyjne odbywać się będą zgodnie z 

dokumentacją producenta, na koszt Finansującego, po uprzednim uzgodnieniu terminu z 

Korzystającym; 

 koszt dojazdu do Korzystającego ponosi Finansujący; 

 potwierdzeniem wykonania przeglądów i konserwacji przez Finansującego jest karta 

pracy serwisu podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Korzystającego; 

 Finansujący założy Paszport techniczny urządzenia; 

 po przeglądzie lub konserwacji Finansujący wystawi certyfikat dopuszczający 

urządzenie do eksploatacji oraz dokona wpisu do Paszportu technicznego urządzenia. 

3. Koszty świadczeń wymienionych w ust. 2 ponosi Finansujący. 

4. Finansujący zobowiązuje się do realizacji czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zgodnie z 

postanowieniami umowy, wybranej oferty i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego przez Zamawiającego 

(nr ……………………….). 

5. Oferowane przez Finansującego urządzenie: 

a) spełnia wymagania przewidziane ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. 

(Dz. U. z 2010 r., nr 107, poz. 679 z późn. zm.); 

b) jest kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu będzie gotowe do pracy bez konieczności 

dokonywania dodatkowych zakupów lub nabywania dodatkowych usług. 

 

§ 3 

 

1. Finansujący jest zobowiązany nabyć i przekazać Korzystającemu do użytkowania urządzenie o 

wartości początkowej ........................ zł brutto (słownie: 

.............................................................), w tym kwota netto ………………………… zł 

(złotych: ……………………………………………………………) oraz podatek VAT w 

stawce …. % w wysokości ……………………….. zł (słownie złotych: 

……………………………………….). 

2. Przedmiot leasingu pozostaje własnością Finansującego przez cały okres obowiązywania 

umowy. 

3. Prawo dokonywania odpisów amortyzacyjnych od przedmiotu leasingu przysługuje 

Korzystającemu. 

4. W terminie 30 dni od zawarcia umowy Finansujący przekazuje Korzystającemu urządzenie do 

używania i pobierania pożytków po uprzednim jego zainstalowaniu w siedzibie Korzystającego 

i uruchomieniu oraz przeszkoleniu personelu, a także przekazaniu dokumentów, o których 

mowa w § 6 ust. 3. 

5. Przekazanie urządzenia następuje na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego 

bez zastrzeżeń przez przedstawicieli obu stron. Od momentu przekazania urządzenia ryzyko 

utraty i uszkodzenia urządzenia przechodzi na Korzystającego. 

6. Osoby ze strony Finansującego wykonujące prace związane z instalacją, uruchomieniem, 

szkoleniem i obsługą serwisową urządzenia powinny posiadać właściwe kwalifikacje 

potwierdzone przez producenta urządzenia. 

7. Finansujący odpowiada za wszelkie działania i zaniechania osób, którym powierza wykonanie 

umowy, jak za własne działanie lub zaniechanie. 

 

§ 4 
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1. Korzystający zobowiązuje się do zapłaty Finansującemu 35 równych rat leasingowych oraz 

ostatniej raty wyrównawczej. 

2. Raty leasingowe składają się z części kapitałowej oraz odsetkowej. Część odsetkowa jest 

wyliczona w oparciu o średnią stawkę referencyjną WIBOR 1M z miesiąca poprzedzającego 

miesiąc płatności raty. 

3. Raty leasingowe są płatne w miesięcznych okresach rozliczeniowych (miesiąc kalendarzowy), 

do 25-go dnia każdego miesiąca, począwszy od miesiąca kalendarzowego następującego po 

miesiącu, w którym nastąpiło przekazanie urządzenia. 

4. Harmonogram zapłaty rat, ze wskazaniem terminu zapłaty oraz wartości części kapitałowej i 

odsetkowej każdej z rat stanowi załącznik do umowy. 

5. Całkowita wartość umowy brutto, na którą składa się wartość rat leasingowych i wartość 

opłaty, o której mowa w ust. 14, przy średniej stawce referencyjną WIBOR 1M z miesiąca 

poprzedzającego miesiąc płatności raty wynosi ...................zł (słownie: 

.......................................................................), w tym:  

a) kwota netto łącznej wartości rat leasingowych ………………………… zł (złotych: 

……………………………………………………………) oraz podatek VAT w stawce …. %; 

b) kwota netto opłaty, o której mowa w ust. 14, ………………………… zł (złotych: 

……………………………………………………………) oraz podatek VAT w stawce …. % 

Całkowita wartość umowy pokrywa wszelkie koszty Finansującego związane z realizacją 

umowy, w tym także należne podatki. 

6. W przypadku zmiany stawki podatku VAT zmiana stawki w ramach umowy następuje z dniem 

wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę. Zmiana stawki podatku VAT nie 

powoduje zwiększenia całkowitej wartości umowy brutto. 

7. Zapłata raty leasingowej następuje przelewem na rachunek bankowy Finansującego wskazany 

na fakturze.  

8. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Korzystającego. 

9. Dopuszcza się, na wniosek Korzystającego, możliwość zmiany terminu płatności rat 

leasingowych. Zgoda wyrażona przez Finansującego w formie pisemnej nie rodzi dodatkowych 

kosztów finansowych dla Korzystającego. 

10. Korzystającemu przysługuje prawo do wcześniejszej spłaty rat leasingowych i zakończenia 

umowy, bez żadnych dodatkowych opłat. O skorzystaniu z prawa, o którym w zdaniu 

poprzednim, Korzystający zawiadamia Finansującego na piśmie. Wcześniejsza spłata rat 

leasingowych wymaga sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty i 

zakończenia umowy, spłacie podlega suma pozostałych do spłaty rat leasingowych jedynie w 

części kapitałowej oraz raty wyrównawczej wyliczonej na dzień otrzymania przez 

Finansującego zawiadomienia od Korzystającego. W takim przypadku ust. 12 – 14 stosuje się 

odpowiednio.  

11. Korzystający płaci kwotę, o której mowa w ust.  10, w terminie 30 dni od otrzymania od 

Finansującego prawidłowo wystawionej faktury. 

12. Z dniem zapłaty ostatniej raty leasingowej przez Korzystającego następuje nabycie przez 

Korzystającego prawa własności przedmiotu leasingu.   

13. W terminie 14 dni, od dnia o którym mowa w ust. 12, Finansujący przekazuje Korzystającemu 

pisemne poświadczenie o przeniesieniu na niego prawa własności przedmiotu leasingu na 

podstawie umowy. 

14. Z tytułu przeniesienia własności przedmiotu leasingu Korzystający jest zobowiązany zapłacić 

Finansującemu, w terminie 30 dni od dnia przeniesienia własności , opłatę brutto w wysokości 

1% wartości urządzenia, o której mowa w § 3 ust. 1. 
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§ 5 

 

1. Finansujący oświadcza, że przedmiot leasingu nie ma wad prawnych, nie jest obciążony 

prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia. 

2. Korzystający zobowiązuje się używać przedmiotu leasingu zgodnie z dokumentacją techniczną 

oraz jego przeznaczeniem oraz nie będzie przekazywał go osobom trzecim do używania ani 

ustanawiał na ich rzecz jakichkolwiek praw dotyczących przedmiotu leasingu. 

3. Korzystający nie może bez pisemnej zgody Finansującego dokonywać jakichkolwiek 

modyfikacji przedmiotu leasingu. 

4. Korzystający jest zobowiązany utrzymywać przedmiot leasingu w należytym stanie, zgodnie z 

jego właściwościami i przeznaczeniem, przy zachowaniu należytej staranności, w 

szczególności dokonywać jego konserwacji i napraw niezbędnych do zachowania w stanie 

niepogorszonym ponad stan wynikający z normalnej eksploatacji. Korzystający ponosi 

wszelkie koszty i opłaty związane z użytkowaniem przedmiotu leasingu, z wyjątkiem kosztów 

świadczeń wymienionych w § 2 ust. 2 i § 6 ust. 5-6 

 

§ 6 

 

1. Finansujący zapewnia, że przedmiot leasingu jest fabrycznie nowy i nie używany wcześniej, w 

szczególności do celów demonstracyjnych. 

2. Finansujący zapewnia, że przedmiot leasingu spełnia właściwe, ustalone w obowiązujących 

przepisach prawa wymagania, odnośnie dopuszczenia do użytkowania na terenie 

Rzeczpospolitej Polskiej. 

3. Finansujący dostarczy Korzystającemu wraz z urządzeniem następujące dokumenty:  

a) kartę gwarancyjną w języku polskim, 

b) instrukcję użytkowania w języku polskim, 

c) wykaz autoryzowanych punktów serwisowych oraz warunki świadczenia usług przez punkty 

serwisowe, 

d) paszport techniczny urządzenia, 

e) listę czynności konserwacyjnych, które mogą być wykonywane przez Korzystającego 

samodzielnie, 

f) wykaz dostawców części zamiennych, części zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych do 

urządzenia, 

g) kopię umowy nabycia urządzenia wraz z innymi dokumentami dotyczącymi tej umowy, w 

szczególności dokumentem gwarancyjnym. 

4. Finansujący udziela pełnej gwarancji na urządzenie na okres 36 miesięcy od daty podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego, o którym mowa w § 3 ust. 5. 

5. W okresie gwarancji Finansujący zobowiązuje się do:  

a) przeglądu gwarancyjnego urządzenia, minimum 1 raz w roku, 

b) usuwania wszystkich usterek i wad, jakie wystąpią w działaniu urządzenia, których przyczyną 

są wady tkwiące w urządzeniu lub jego wadliwy montaż lub też wymiany wadliwego 

urządzenia na wolny od wad, 

c) przystąpienia do usunięcia zgłoszonych usterek i wad w terminie do 5 dni roboczych od czasu 

zgłoszenia awarii telefonicznie lub faksem, a w przypadku konieczności sprowadzenia części z 

poza granic Polski, w terminie do 14 dni roboczych od czasu zgłoszenia awarii. W przypadku 

przesyłania urządzenia do naprawy lub do przeglądu koszty przesyłki ponosi Finansujący. 

6. W przypadku, gdy okres niesprawności urządzenia przekracza 5 dni roboczych Finansujący 

dostarczy w szóstym dniu niesprawności, licząc od czasu zgłoszenia awarii, urządzenie 

zastępcze o parametrach i funkcjach co najmniej takich samych jak przedmiot leasingu. 

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o udokumentowany czas niedziałania lub wadliwego 

działania urządzenia oraz czas jego napraw. 

8. Świadczenia gwarancyjne będą wykonywane na koszt Finansującego. 
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9. Finansujący gwarantuje dostępność części zamiennych urządzenia przez okres trwania umowy. 

 

§ 7 

 

1. Korzystający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy bez zachowania okresu 

wypowiedzenia w przypadkach stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy przez Finansującego z przyczyn leżących po jego stronie lub okoliczności za które 

Finansujący ponosi odpowiedzialność. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 

Korzystający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Finansujący może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części umowy. 

 

§ 8 

 

1. Finansujący jest zobowiązany zapłacić Korzystającemu kary umowne: 

a) w razie naruszenia terminu dostawy, o którym mowa w § 3 ust. 4, w  wysokości 1 % całkowitej 

wartości umowy brutto, o której mowa § 4 ust.  5, za każdy dzień opóźnienia, 

b) w przypadku nieusunięcia usterek lub wad przez Finansującego w terminie określonym w § 6 

ust. 5 lit. c)  lub nie wykonania przeglądu i konserwacji zgodnie z harmonogramem, o którym 

mowa w § 2 ust. 2  lit. e) tiret pierwszy w wysokości 1% całkowitej wartości umowy brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 5, za każdy dzień opóźnienia, przy czym w przypadku terminowego 

dostarczenia i uruchomienia urządzenia zastępczego kary umowne nie będą naliczane za okres 

korzystania z urządzenia zastępczego, 

c) w razie zaistnienia przypadku niewykonania umowy lub jej nienależytego wykonania, innego 

niż określony powyżej w wysokości 3% całkowitej wartości umowy brutt, o którym mowa § 4 

ust. 5,   

d) w przypadku wypowiedzenia umowy przez Korzystającego na podstawie § 7 ust. 1 lub 

odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10 % 

całkowitej wartości umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 5, 

e) w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, w wysokości 10% całkowitej wartości 

umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 5 

2. Kwota naliczonej kary umownej może zostać potrącona z należnym Finansującemu 

wynagrodzeniem z tytułu wykonania umowy. 

3. Obowiązek zapłaty kar umownych przez Finansującego nie wyłącza prawa dochodzenia przez 

Korzystającego odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych. 

 

§ 9 

 

1. Dopuszcza się zmianę umowy w stosunku do treści wybranej oferty Finansującego w 

następujących przypadkach: 

a) zmiany stawki podatku VAT; 

b) zmiany terminu płatności rat leasingowych na wniosek Korzystającego za zgodą 

Finansującego; 

c) wcześniejszej spłaty rat leasingowych przez Korzystającego.  

2. Wszelkie zmiany umowy muszą odpowiadać oczekiwaniom Korzystającego i być zgodne z 

interesem publicznym. Zmiany umowy nie mogą zwiększać wartości umowy określonej w § 4 

ust. 5. 

3. Zmiana treści umowy wymaga zgody obydwu Stron umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności 
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4. Nie stanowią istotnej zmiany i nie wymagają zawarcia pisemnego aneksu do umowy zmiany 

danych teleadresowych Stron oraz danych rachunku bankowego. Do skuteczności tych zmian 

wymagane jest pisemne zawiadomienie drugiej Strony. Do chwili zawiadomienia o zmianie 

danych teleadresowych korespondencję przesłaną na dotychczasowy adres uznaje się za 

doręczoną. 

 

§ 10 

 

1. Spory powstałe w związku z realizacją umowy rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby 

Korzystającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 

stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa. 

3. Finansujący zobowiązuje się do niezbywania przedmiotu leasingu oraz nieobciążania go 

jakimikolwiek prawami osób trzecich w okresie obowiązywania umowy. 

4. Żadne prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone ani 

wnoszone do innych podmiotów, bez uprzedniej zgody pisemnej Korzystającego wyrażonej 

pod rygorem nieważności, w szczególności Finansujący nie może dokonać cesji wierzytelności 

wynikających z umowy pod jakimkolwiek tytułem, w tym również przez przyjmowanie poręki 

celem umożliwienia przejęcia wierzytelności przez osobę trzecią. 

5. Strony zobowiązują zachować w poufności postanowienia niniejszej umowy oraz wszelkie 

informacje pozyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy. Obowiązek poufności nie 

dotyczy danych, które zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami umownymi powinny 

być upublicznione albo przekazane właściwym organom lub podmiotom trzecim. 

 

§ 11 

 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Finansującego, dwóch 

dla Korzystającego. 

     

     KORZYSTAJĄCY                                                                           FINANSUJĄCY 


