
Krosno Odrzańskie 03.08.2017 r 
 
 

Do wszystkich Wykonawców 
 
 
Dotyczy: 
Przetargu nieograniczonego pn: „Dostawa w formie leasingu operacyjnego dwóch 
różnych pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów komunalnych z opcją 
wykupu.” 
 
Zmiana SIWZ (1) 
 Działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. 
Dz.U. z 2015 roku poz. 2164 z póżn. zm. ) Zamawiający wprowadza następującą zmianę 
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Jest Zmiana na 

III.3	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	LEASINGU	
 okres trwania umowy: 60 miesięcy 

(59 równych rat), 

 forma leasingu: operacyjny, 

 wpłata wstępna: 1%, 

 wartość wykupu: 5%, 

 oprocentowanie:  stałe  (raty 
niezmienne  w  całym  okresie 
trwania umowy), 

 waluta oferty: PLN, 

 ubezpieczenie  samochodu:  przez 
cały  okres  leasingu  łącznie  z 
kosztami  dodatkowych 
ubezpieczeń  pojazdu wymaganych 
przez  ubezpieczyciela  ponosi 
Wykonawca, 

 koszty  podatku  od  środków 
transportu:  ponosi  Wykonawca  i 
należy je uwzględnić w koszcie raty 
leasingowej, 

 rejestracja  i  opłata  rejestracyjna 
pojazdu: ponosi Wykonawca, 

 zamawiający  wyraża  zgodę  na 
zawarcie  umowy  leasingu  i 
ogólnych  warunków  umowy 
leasingowej  na  wzorze 
stosowanym przez Finansującego z 
zastrzeżeniem,  że  w  razie 
sprzeczności  postanowień  wzoru 
umowy  w  SIWZ  (zał.  nr  6)  z 
postanowieniami  wzoru  umowy 
leasingu  stosowanymi  przez 
leasingodawcę  lub  stosowanymi 

III.3	WYMAGANIA	DOTYCZĄCE	LEASINGU	
 okres trwania umowy: 60 miesięcy 

(59 równych rat), 

 forma leasingu: operacyjny, 

 wpłata wstępna: 1%, 

 wartość wykupu: 5%, 

 oprocentowanie:  raty  oparte  o 
zmienny miesięczny WIBOR, 

 waluta oferty: PLN, 

 ubezpieczenie  samochodu:  przez 
cały  okres  leasingu  łącznie  z 
kosztami  dodatkowych 
ubezpieczeń  pojazdu wymaganych 
przez  ubezpieczyciela  ponosi 
Wykonawca, 

 koszty  podatku  od  środków 
transportu:  ponosi  Wykonawca, 
który  wystawi  Zamawiającemu  re 
fakturę z tego tytułu, 

 rejestracja  i  opłata  rejestracyjna 
pojazdu: ponosi Zamawiającego, 

 zamawiający  wyraża  zgodę  na 
zawarcie  umowy  leasingu  i 
ogólnych  warunków  umowy 
leasingowej  na  wzorze 
stosowanym przez Finansującego z 
zastrzeżeniem,  że  w  razie 
sprzeczności  postanowień  wzoru 
umowy  w  SIWZ  (zał.  nr  6)  z 
postanowieniami  wzoru  umowy 
leasingu  stosowanymi  przez 
leasingodawcę  lub  stosowanymi 
przez  niego  ogólnymi  warunkami 



przez  niego  ogólnymi  warunkami 
umowy  leasingu  stosuje  się 
postanowienia umowy stanowiącej 
wzór załączony w SIWZ (zał. nr 6), 

 po  wykupie  nastąpi  przeniesienie 
własności  rzeczy  z  leasingodawcy 
na leasingobiorcę, 

 w  przypadku  użycia  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia  nazw 
własnych  oznacza  to,  że 
Zamawiający  oczekuje 
zaproponowania  rozwiązań  o 
parametrach  technicznych 
(równoważnych),  nie  gorszych  niż 
parametry  jakimi  charakteryzuje 
się  urządzenie,  element, 
mechanizm  wskazany  w  niniejszej 
specyfikacji. 

 

umowy  leasingu  stosuje  się 
postanowienia umowy stanowiącej 
wzór załączony w SIWZ (zał. nr 6), 

 po  wykupie  nastąpi  przeniesienie 
własności  rzeczy  z  leasingodawcy 
na  leasingobiorcę, pod warunkiem 
spłacenia  przez  niego  wszystkich 
należności  wynikających  z  umowy 
leasingu,  

 w  przypadku  użycia  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia  nazw 
własnych  oznacza  to,  że 
Zamawiający  oczekuje 
zaproponowania  rozwiązań  o 
parametrach  technicznych 
(równoważnych),  nie  gorszych  niż 
parametry  jakimi  charakteryzuje 
się  urządzenie,  element, 
mechanizm  wskazany  w  niniejszej 
specyfikacji, 

 każdy  pojazd  może  być  objęty 
odrębną  umową  leasingu  z 
zastrzeżeniem,  że  suma  wartości 
nie  przekroczy  870 000,00  zł 
(netto). 

 

III.4	WYMAGANE	WARUNKI	TECHNICZNE	
1. Śmieciarka nr 1: 

1) Podwozie: 

 podwozie  fabryczne  nowe,  rok 
produkcji min. 2016, 

	

III.4	WYMAGANE	WARUNKI	TECHNICZNE	
1. Śmieciarka nr 1: 

1) Podwozie: 

 podwozie  fabryczne  nowe,  rok 
produkcji min. 2016 z przebiegiem 
do 10 000 km. 

	

III.4	WYMAGANE	WARUNKI	TECHNICZNE	
2. Śmieciarka nr 2: 

1) Podwozie: 

 podwozie  fabryczne  nowe,  rok 
produkcji min. 2016, 

	

III.4	WYMAGANE	WARUNKI	TECHNICZNE	
2. Śmieciarka nr 2: 

1) Podwozie: 

 podwozie  fabryczne  nowe,  rok 
produkcji min. 2016 z przebiegiem 
do 10 000 km. 

	

V.	SKŁADANIE	OFERT	CZĘŚCIOWYCH	
Zamawiający nie dopuszcza możliwości 
składania ofert częściowych.  

	

V.	SKŁADANIE	OFERT	CZĘŚCIOWYCH	
Zamawiający dopuszcza możliwość składania 
ofert częściowych.  

	

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 

OFERTY 
Nie otwierać przed dniem 07.08.2017r. 

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA 

OFERTY 
Nie otwierać przed dniem 11.08.2017r. 



do godziny 9:10  

 
do godziny 9:10 

XIII.	 MIEJSCE	 ORAZ	 TERMIN	

SKŁADANIA	I	OTWARCIA	OFERT	
1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie 
Zamawiającego: 

Międzygminny  Związek  Gospodarki 
Odpadami  Komunalnym  „Odra‐Nysa‐
Bóbr”  w  Krośnie  Odrzańskim    ul. 
Bohaterów Wojska Polskiego 3 

w sekretariacie w terminie do dnia 
07.08.2017 r. do godz. 9:00 
2. Otwarcie  ofert  nastąpi  w  siedzibie 
zamawiającego  j/w  dniu  07.08.2017  r.  o 
godz. 9:10 

 

XIII.	 MIEJSCE	 ORAZ	 TERMIN	

SKŁADANIA	I	OTWARCIA	OFERT	
1. Ofertę  należy  złożyć  w  siedzibie 

Zamawiającego: 

Międzygminny  Związek  Gospodarki 
Odpadami  Komunalnym  „Odra‐Nysa‐
Bóbr”  w  Krośnie  Odrzańskim    ul. 
Bohaterów Wojska Polskiego 3 

w sekretariacie w terminie do dnia 
11.08.2017 r. do godz. 9:00 

2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie 
zamawiającego j/w dniu 11.08.2017 
r. o godz. 9:10 

 

	 W	 ZAŁĄCZNIKU	 NR	 6	 –	 WZÓR	

UMOWY	
Dodaje się § 13, który otrzymuje brzmienie: 
„Dopuszcza się zmiany postanowień Umowy 
w  przypadku  zmiany  powszechnie 
obowiązujących  przepisów  prawa,  w 
szczególności  przepisów  dotyczących  prawa 
podatkowego.”   

 
 

/-/ Wiesław Zielazny 

Przewodniczący Zarządu 


