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Ogłoszenie nr 540527269-N-2020 z dnia 30.11.2020 r.
Będzin:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 614581-N-2020
Data: 24.11.2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowo-Usługowe INTERPROMEX Spółka z o.o., Krajowy
numer identyfikacyjny 34530090000000, ul. ul. Paryska 11, 42-500 Będzin, woj. śląskie, państwo
Polska, tel. 032 2675275 w. 29 267-55-15, e-mail marketing@interpromex.pl, faks 322 673 617.
Adres strony internetowej (url): www.interpromex.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: II.4
W ogłoszeniu jest: II Warunki leasingu – istotne postanawiania: 1. Leasing finansowy w
walucie: złoty polski (PLN). 2. Leasing finansowy w oparciu o stałą stopę procentową. 3. Okres
leasingu: 36 miesięcy. 4. Wartość pierwszej wpłaty (inicjalnej): 45% wartości ceny oferowanej
netto. Zamawiający dokona płatności VAT w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy
Leasingowej. 5. Rodzaj rat leasingowych: 36 rat miesięcznych płatnych zgodnie z datą zawarcia
Umowy Leasingu obejmujących kapitał i należne odsetki leasingodawcy. 6. Zamawiający jako
korzystający ponosi wszelkie podatki i opłaty w związku z zawarciem i wykonaniem umowy
leasingu w tym koszty za rejestracje pojazdu, podatek od środków transportu. 7. Opłata za
przeniesienie własności w wysokości 1% wartości przedmiotu umowy. 8. Opłata za przeniesienie
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własności zostanie opłacona wraz z ostatnią ratą wynikająca z harmonogramu opłat. 9.
Ubezpieczenie OC, AC i NNW jest po stronie Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany
będzie przedstawić coroczne polisy ubezpieczenia OC, AC i NNW Wykonawcy. Zamawiający
nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych opłat i kosztów. 10. W umowie leasingu winna zostać
zawarta klauzula dopuszczająca doposażenie przedmiotu zamówienia w urządzenia typu:
sonda paliwowa, GPS. 11. Nie dopuszcza się weksla In blanco. 12. Wykonawca
(leasingodawca), którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy
leasingu. 13. Wzór umowy leasingu, określający warunki leasingu z uwzględnieniem
warunków określonych przez Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wraz z
regulaminem obowiązującym u leasingodawcy (ogólne warunki leasingu). 14. Integralną
część umowy stanowić będą załączniki: harmonogram opłat, tabela opłat i prowizji, protokół
zdawczo – odbiorczy przekazania przedmiotu umowy leasingu, opis przedmiotu leasingu wraz
z wymaganymi dokumentami zgodnie z SIWZ. 15. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych
postanowień umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a
w szczególności przepisów prawa podatkowego. Zmiany postanowień umowy wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu. 16. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy
niespełniającej wymogów określonych w SIWZ, Ogólnych warunkach leasingu traktowane
będzie jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.
W ogłoszeniu powinno być: 1. Leasing operacyjny w walucie: złoty polski (PLN). 2. Leasing
operacyjny w oparciu o stałą stopę procentową. 3. Okres leasingu: 36 miesięcy. 4. Wartość
pierwszej wpłaty (inicjalnej): 45% wartości ceny oferowanej netto. Zamawiający dokona
płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Leasingowej. 5. Rodzaj rat leasingowych:
35 rat miesięcznych płatnych zgodnie z harmonogramem. 6. Zamawiający jako korzystający
ponosi wszelkie podatki i opłaty w związku z zawarciem i wykonaniem umowy leasingu w
tym koszty za rejestracje pojazdu, podatek od środków transportu. 7. Wartość wykupu w
wysokości 1% wartości przedmiotu umowy. 8. Wykupu nastąpi wraz z ostatnią ratą
wynikającą z harmonogramu opłat. 9. Ubezpieczenie OC, AC i NNW jest po stronie
Zamawiającego. Zamawiający zobowiązany będzie przedstawić coroczne polisy
ubezpieczenia OC, AC i NNW Wykonawcy. Zamawiający nie będzie ponosił z tego tytułu
żadnych opłat i kosztów. 10. W umowie leasingu winna zostać zawarta klauzula
dopuszczająca doposażenie przedmiotu zamówienia w urządzenia typu: sonda paliwowa,
GPS. 11. Nie dopuszcza się weksla In blanco. 12. Wykonawca (leasingodawca), którego oferta
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zostanie wybrana będzie zobowiązany do zawarcia umowy leasingu. 13. Wzór umowy
leasingu, określający warunki leasingu z uwzględnieniem warunków określonych przez
Zamawiającego, Wykonawca dołączy do oferty wraz z regulaminem obowiązującym u
leasingodawcy (ogólne warunki leasingu). 14. Integralną część umowy stanowić będą
załączniki: harmonogram opłat, tabela opłat i prowizji, protokół zdawczo – odbiorczy
przekazania przedmiotu umowy leasingu, opis przedmiotu leasingu wraz z wymaganymi
dokumentami zgodnie z SIWZ. 15. Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień
umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w
szczególności przepisów prawa podatkowego. Zmiany postanowień umowy wymagają
formy pisemnej w postaci aneksu. 16. Przedstawienie przez Wykonawcę umowy
niespełniającej wymogów określonych w SIWZ, Ogólnych warunkach leasingu traktowane
będzie jako okoliczność uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.
Punkt: IV.6.2
W ogłoszeniu jest: Data: 2020-12-02, godzina: 10:00
W ogłoszeniu powinno być: Data: 2020-12-07, godzina: 10:00
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