
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów – śmieciarka

dla potrzeb Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: DUSZNICKI ZAKŁAD KOMUNALNY W DUSZNIKACH ZDROJU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 022038563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Juliusza Słowackiego 32 a

1.4.2.) Miejscowość: Duszniki-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 57-340

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzk@duszniki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zbgkim.bip.duszniki.zdroj.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa
publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00161033/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-05-16 16:25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00156413/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą: 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów – śmieciarka dla
potrzeb Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.
Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego pojazdu. Wykonawca może
zaoferować pojazd o parametrach wyższych niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie pojazdu o parametrach
niższych i/lub brak zaoferowania, któregoś z parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 5. Zaoferowane przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowany pojazd spełnia
wszystkie postawione przez Zamawiającego minimalne wymagania.

Leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn.
zm.).

W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 48 miesięcznych równych rat leasingowych,
licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.

Raty leasingowe zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat (należy dołączyć do oferty wraz ze
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wzorem umowy) jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 25 dnia każdego miesiąca,
począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne będą na
podstawie wystawionych faktur.

Oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

Opłata wstępna w wysokości 1 % ceny netto nabycia przedmiotu leasingu, zostanie uiszczona przez Zamawiającego
(leasingobiorcę), w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Opłata wstępna zostanie uiszczona
przelewem z konta Zamawiającego (leasingobiorcy). Opłata wstępna nie może stanowić zabezpieczenia umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w wysokości 20 % wartości netto
przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie odpowiednich
dokumentów, w tym oświadczenia Zamawiającego oraz innych dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych
przez Zamawiającego i Wykonawcę za cenę wskazaną w ofercie, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich
należności wynikających z umowy leasingu. Opłata za wykup zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na
podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową,
opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra.

Wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia w ofercie harmonogramu rat leasingowych na
cały okres obowiązywania umowy, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia.

Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).

Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na cesje praw wynikających z umowy na Bank Finansującego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzór umowy.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy
zgodnie z Umową. W szczególności koszty dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego przy ul. ul. J. Słowackiego
32a, 57-340 Duszniki-Zdrój, prawidłowe zakończenie i rozliczenie niniejszego zamówienia, wszystkie podatki, opłaty podatku
od środków transportu.
Wykonawca wskaże adres/ adresy istniejącego w dniu złożenia oferty stacjonarnego serwisu leasingowanego pojazdu. 
Własność przedmiotu leasingu przejdzie na mocy umowy na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu okresu
leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych zgodnie z umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu.
Dostawa pojazdu będącego przedmiotem zamówienia i jego przekazanie Zamawiającemu do używania nastąpi po
uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru.
W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu dokumentację
dotyczącą pojazdu:
- dokumentację techniczną kompletnego pojazdu i jego urządzeń w języku polskim;
- instrukcję obsługi dla kompletnego pojazdu wraz z jego urządzeniami w j. polskim;
- książkę gwarancyjno- serwisową w j. polskim;
- certyfikat CE;
- wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji i korzystania z pojazdu;

Po zmianie: 
Dostawa w ramach leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego pojazdu do odbioru odpadów – śmieciarka dla
potrzeb Dusznickiego Zakładu Komunalnego w Dusznikach-Zdroju Sp. z o.o.
Zamawiający w załączniku nr 7 do SWZ określił minimalne wymagania dotyczące zamawianego pojazdu. Wykonawca może
zaoferować pojazd o parametrach wyższych niż określone przez Zamawiającego. Zaoferowanie pojazdu o parametrach
niższych i/lub brak zaoferowania, któregoś z parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 226 ust. 1
pkt 5. Zaoferowane przez Wykonawcę parametry muszą w sposób jednoznaczny określać, że oferowany pojazd spełnia
wszystkie postawione przez Zamawiającego minimalne wymagania.

Leasing operacyjny (w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 851 z późn.
zm.).

W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 47 miesięcznych równych rat leasingowych,
licząc od protokolarnego odbioru bez zastrzeżeń dostarczonego przedmiotu leasingu.

Raty leasingowe zostaną przedstawione przez Wykonawcę w harmonogramie spłat (należy dołączyć do oferty wraz ze
wzorem umowy) jako równe w całym okresie trwania umowy leasingu – płatność rat – do 25 dnia każdego miesiąca,
począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia. Raty leasingowe płatne będą na
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podstawie wystawionych faktur.

Oprocentowanie stałe niezmienne w okresie obowiązywania umowy.

Opłata wstępna w wysokości 1 % ceny netto nabycia przedmiotu leasingu, zostanie uiszczona przez Zamawiającego
(leasingobiorcę), w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy przez obie strony. Opłata wstępna zostanie uiszczona
przelewem z konta Zamawiającego (leasingobiorcy). Opłata wstępna nie może stanowić zabezpieczenia umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji zakupu przedmiotu leasingu za kwotę w wysokości 20 % wartości netto
przedmiotu leasingu. Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji zakupu nastąpi na podstawie odpowiednich
dokumentów, w tym oświadczenia Zamawiającego oraz innych dokumentów przenoszących własność leasingu podpisanych
przez Zamawiającego i Wykonawcę za cenę wskazaną w ofercie, pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich
należności wynikających z umowy leasingu. Opłata za wykup zostanie uiszczona wraz z ostatnią ratą leasingową na
podstawie informacji wskazanej na fakturze. Zamawiający dopiero po uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową,
opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra.

Wykonawca (leasingodawca) jest zobowiązany do opracowania i przedłożenia w ofercie harmonogramu rat leasingowych na
cały okres obowiązywania umowy, począwszy od następnego miesiąca od dnia przekazania przedmiotu zamówienia.

Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).

Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch
miejsc po przecinku.

Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na cesje praw wynikających z umowy na Bank Finansującego.

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wzór umowy.
W przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie rat leasingowych Wykonawcy przysługuje prawo naliczenia odsetek
ustawowych.
Wynagrodzenie Wykonawcy obejmować będzie wszystkie koszty które poniesie Zamawiający w stosunku do Wykonawcy
zgodnie z Umową. W szczególności koszty dostarczenia pojazdu do siedziby Zamawiającego przy ul. ul. J. Słowackiego
32a, 57-340 Duszniki-Zdrój, prawidłowe zakończenie i rozliczenie niniejszego zamówienia, wszystkie podatki, opłaty podatku
od środków transportu.
Wykonawca wskaże adres/ adresy istniejącego w dniu złożenia oferty stacjonarnego serwisu leasingowanego pojazdu. 
Własność przedmiotu leasingu przejdzie na mocy umowy na Zamawiającego jako korzystającego po zakończeniu okresu
leasingu i uregulowaniu wszystkich rat leasingowych zgodnie z umową oraz zapłacie przez Zamawiającego ceny wykupu.
Dostawa pojazdu będącego przedmiotem zamówienia i jego przekazanie Zamawiającemu do używania nastąpi po
uprzednim uzgodnieniu między Wykonawcą a Zamawiającym daty i godziny odbioru.
W dniu dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu dokumentację
dotyczącą pojazdu:
- dokumentację techniczną kompletnego pojazdu i jego urządzeń w języku polskim;
- instrukcję obsługi dla kompletnego pojazdu wraz z jego urządzeniami w j. polskim;
- książkę gwarancyjno- serwisową w j. polskim;
- certyfikat CE;
- wszelkie dokumenty niezbędne do rejestracji i korzystania z pojazdu;
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