Ogłoszenie nr 2022/BZP 00004879/01 z dnia 2022-01-05

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego ciągnika i pługa
odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280052586
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Kajki 9
1.4.2.) Miejscowość: Susz
1.4.3.) Kod pocztowy: 14-240
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL621 - Elbląski
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@zuksusz.pl
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zuksusz.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 00004879/01
2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-05 08:48

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00341542/01
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:
1. Przedmiotem jest zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ciągnika i pługa odśnieżnego oraz
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minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. Dokumenty
finansowe Zamawiającego (sprawozdania finansowe) stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Warunki leasingu operacyjnego:
1) waluta PLN,
2) oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M,
3) okres umowy leasingu:
a) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące,
b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy,
4) opłaty leasingowe:
a) opłata wstępna 20% wartości przedmiotu leasingu,
b) ilość rat:
o 84 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego ciągnika,
o 60 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego pługa odśnieżnego,
c) wartość wykupu (wartość końcowa) 1% wartości przedmiotu leasingu,
d) terminy płatności:
o pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 30 dni po opłaceniu opłaty wstępnej,
o zapłata kolejnych rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego
integralną częścią umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
harmonogram spłat w dacie odbioru przedmiotu umowy,
o opłata wstępna płatna następnego dnia roboczego po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego,
o wartość wykupu płatna wraz z ostatnią ratą leasingową. Zamawiający nie przewiduje
możliwości nieskorzystania z opcji wykupu,
o za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5) Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania
pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT Zamawiający dopuszcza zmianę
wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana.
6) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na standardowych wzorach
stosowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu uwzględnienia wszystkich zapisów
SWZ, w szczególności załącznika nr 5 – istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego
oraz załącznika nr 1 – w którym zawarto opis przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu umowy
leasingu w tym terminowej spłaty rat leasingowych w szczególności w postaci np. weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy, wszelkiego rodzaju
poręczeń.
Po zmianie:
1. Przedmiotem jest zakup (dostawa) w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego
ciągnika i pługa odśnieżnego na potrzeby Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie ciągnika i pługa odśnieżnego oraz
minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 1 do SWZ. Dokumenty
finansowe Zamawiającego (sprawozdania finansowe) stanowią załącznik nr 6 do SWZ.
3. Warunki leasingu operacyjnego:
1) waluta PLN,
2) oprocentowanie zmienne w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 3M,
3) okres umowy leasingu:
a) fabrycznie nowy ciągnik 84 miesiące,
b) fabrycznie nowy pług odśnieżny 60 miesięcy,
4) opłaty leasingowe:
a) opłata wstępna 20% wartości przedmiotu leasingu,
b) ilość rat:
o 83 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego ciągnika,
o 59 równych miesięcznych rat leasingowych dla fabrycznie nowego pługa odśnieżnego,
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c) wartość wykupu (wartość końcowa) 1% wartości przedmiotu leasingu,
d) terminy płatności:
o pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 30 dni po opłaceniu opłaty wstępnej,
o zapłata kolejnych rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego będącego
integralną częścią umowy. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu
harmonogram spłat w dacie odbioru przedmiotu umowy,
o opłata wstępna płatna następnego dnia roboczego po podpisaniu protokołu zdawczoodbiorczego,
o wartość wykupu płatna wraz z ostatnią ratą leasingową. Zamawiający nie przewiduje
możliwości nieskorzystania z opcji wykupu oraz pod warunkiem spłacenia przez niego wszelkich
należności wynikających z umowy leasingu,
o za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5) Zapłata opłaty wstępnej, rat leasingowych i kwoty wykupu wyczerpuje wszelkie zobowiązania
pieniężne wobec Leasingodawcy z tytułu należytego wykonania umowy leasingu. W przypadku
ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT Zamawiający dopuszcza zmianę
wartości podatku VAT począwszy od miesiąca, w którym nastąpiła ustawowa zmiana.
6) Zamawiający akceptuje zawarcie przyszłej umowy leasingowej na standardowych wzorach
stosowanych przez Wykonawcę z zastrzeżeniem wymogu uwzględnienia wszystkich zapisów
SWZ, w szczególności załącznika nr 5 – istotnych postanowień umowy leasingu operacyjnego
oraz załącznika nr 1 – w którym zawarto opis przedmiotu zamówienia.
7) Zamawiający nie wyraża zgody na zabezpieczenie roszczeń Wykonawcy z tytułu umowy
leasingu w tym terminowej spłaty rat leasingowych w szczególności w postaci np. weksla in
blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na rzecz Wykonawcy, wszelkiego rodzaju
poręczeń.
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia
Przed zmianą:
1) Zamawiający nie przewiduje możliwości dokonania istotnych zmian postanowień niniejszej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.
2) Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej
(aneksu do umowy).
3) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów ppkt1 i 2 podlegają unieważnieniu.
4) Zmiana umowy może nastąpić jedynie w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 2
i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
Po zmianie:
1) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany postanowień zawartej umowy w przypadku
zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów dotyczących
prawa podatkowego.
2) Wszelkie zmiany umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej
(aneksu do umowy).
3) Zmiany umowy dokonane z naruszeniem przepisów ppkt 1 i 2 podlegają unieważnieniu.
4) Dodatkowo zmiana umowy może nastąpić w przypadkach, o których mowa w art. 455 ust. 1
pkt 2 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.).
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
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3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 08:00
Po zmianie:
2022-01-17 08:00
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert
Przed zmianą:
2022-01-12 08:05
Po zmianie:
2022-01-17 08:05
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą
Przed zmianą:
2022-02-10
Po zmianie:
2022-02-15
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