GMINA BRANSK

鶯繹

Brafsk, dnia 20 listopada 2019 r.

OR。 271.8。 2019

Wykonawcy

o

w

Dotycry: Postgpowania
udzielenie zam6wienia publicznego
trybie przetargu
nieograniczonego pn.: ,,Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu operacyjnego".
ZMIANY TRDSCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH wARUNKow zAM6wIENIA
Zarrawiajqcy na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zam6wieri publicznych
dokonuje zmiany zapis6w SIWZ w nastgpuj4cym zakresie:

1. ponrzez zastanienie

dotychczasowego brzmienia Rozdz.

III

ust.

I

pkt. 2 SIWZ brzmieniem jak

ni2ej:

2.

Szczeg6lowy opis przedmiotu zam6wienia stanowi zalqcznik

Nr I do SIWZ zmiana

z dn.20.11.2019 r. Opis przedmiotu zam6wienia.

2.
I

poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia Rozdz. XV ust. 1 1 SIWZ brzmieniem jak ni2ej:

l.

Ofertg nale?y umieScii w nieprzejrzystej i w trwaly spos6b zabezpieczonej kopercie
(koperta zewngtrzna) oznaczonej napisem:

Nadawca:
Nazwa i adres Wykonawcy (piecz96).

Adresat:

Gmina Brarisk
ul. Rynek 8
17-120 Bransk

Oferta na:"Dostawa samochodu osobowego w formie leasingu
operac河 negO"

NIE OTWIERAC PRZED TERNIIINEM OTWARCIA OFERT
03.12.2019n2odz。

3.

10。

30

poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia Rozdz. XVI SIWZ brzmieniem jak ni2ej:

XVI. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert

l.
2.

Ofeng nale?y zloZy(, w siedzibie Zamawiajqcego, tj. Urzqd Gminy Brarisk, ul. Rynek 8,
17-120 Brarisk, sekretariat, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.12.2019 r. r. do
godziny 10.00.
Otwarcie ofert nastqpi w siedzibie Zamawiaj4cego, tj.: lJrz1d Gminy Brarisk, ul. Rynek
8,17-120 Brarisk,salakonferencyjna(IIpigtro)wdniu 03.12.2019 r.ogodz. 10.30
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3.

BezpoSrednio przed otwarciem

zarnierza

przeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia.
Podczas ofert Zamawiajqcy poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawc6w, kt6rzy
zlozyli oferty, a takae informacje dotyczqce ceny, terminu wykonania zan6wienia,
okresu gwarancji oraz warunki platnoSci zawartych w ofertach.
W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie bgd4 otwierane koperty zawierajqce oferty,
kt6rych dotyczy ,,WYCOFANIE". Takie oferty zostan4 odeslane Wykonawcom bez
otwierania.
Koperty oznakowane dopiskiem ,,ZMIANA" zostat4 otwarte przed otwarciem kopert
zawierajqcych oferty, kt6rych dotyczq te zmiany. Po stwierdzeniu poprawnoSci
procedury dokonania zmiar,, zmiany zostan4dol4czone do oferty.
Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiaj4cy niezwlocznie zwraca ofertg, kt6ra
zo stala zlohona po terminie.

4.
5.
6.
7.

4.

ofert Zamawiajqcy poda kwotg, jukq

poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia Rozdz. XIX pkt. 3 SIWZ brzmieniem jak nizej:

3.
a)

Wykonawca w formularzu ofertowym stanowi4cym zalqcznik w 2 do SIWZ,
zobowi4zany jest podai w ofercie l1cznq ceng brutto za wykonanie przedmiotu
zam6wienia obliczon4 jako sumg:
oplaty wstgpnej w wysokoSci 50 000 zl brutto platnej w terminie do 7 dni od
podpisania umowy;
59 r6wnych rat leasingolvych pierwsza rataplatna 30 dni od odbioru samochodu;
wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0 Yo wartoSci samochodu;

b)
c)
d) wartoSci rejestracji pojazdu;
e) wartoSci podatku od towar6w i uslug.

5.

poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia Rozdz. XXI pkt. 7 SIWZ brzmieniem jak niZej:

7.

PrzedloZony wzor umowy leasingowej musi byi zgodny ze zlohona ofert4 Wykonawcy
i zawierac zapisy zawarte w istotnych postanowieniach umowy stanowi4cych zalqcznik
nr 5 do SIWZ zmiana z dn. 20.11.2019 r. Istotne postanowienia umowy.

I

dotychczasowego brzmienia zal4cznika nr do SIWZ Opis przedmiotu
zam6wienia brzmieniem jak Zalqcznikiem nr do SIWZ zmiana z dn.20.112019 r. Opis
przedmiotu zam6wienia treSci jak ni2ej:

6. poprzez zastapienie

I
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Za10cznik nr l do SIWZ
ZIlliana z dn.20。 11.2019■

OPIS PRZEDⅣ IIOTU ZAⅣ 10WIENIA

1.

Przedmiotem zam6wienia jest leasing operacyjny jednej sztuki fabrycznie nowego
samochodu osobowego, okreSlony nastgpuj4co we Wsp6lnym Slowniku Zam6wieh
(cPV):
66 I 1 4000-211

l.

Wymagany termin wykonania zam6wienia: maksymalnie do 60 dni kalendarzovvych
od dnia zawarciaumowy, okres trwania umowy leasingu 60 miesigcy z mo2liwoSci4
wykupu przedmiotu zam6wienia po tym terminie.
Termin wykonania zam6wienia - termin dostawy przedmiotu zam6wienia jest
krlterium oceny ofert.
Miejsce dostawy: tJrzqd Gminy Bransk ul. Rynek 8,17-120 Bransk.

2.
3.

5.

Ustugi leasingu finansowego.

0000-1 - Samochody osobowe.

34

Wymagane parametry techniczne:
1) samoch6d osobowy fabrycznie nowy pochodz4cy z produkcji 2019 r. lub bielqcej
produkcji na 2020 roku;
2) nadwozie typu SUW 5 drzwiowe 7 osobowe;
3) silnik diesel o pojemnoSci min. 1960 cm 3do max. 2400 cm 3 i mocy minimum 190

KM;

4)
5)
6)
7)
8)
9)
6.

automatyczna skrzynia bieg6w i napgd 4 x 4;
dlugoSd calkowita standardowa powyZej 4700 mm;
szerokoS6 bez lusterek powyzej 1800 mm;

kolor nadwozia- bialY;
podgrzewanesiedzeniaprz6dityl;
przyciemnione tylne szYbY.

Wymagane minimalnewyposa2enie:
1) poduszki powietrzne dla kierowcy i pasa'zera z ptzodu i z tylu;
2) ABS z rozdzialem sily hamowania, wspomaganie naglego hamowania i
dynamicznym systemem kontroli trakcj i;

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

tempomat z ogranicznikiem prgdkoSci;
fabryczny alarm;

immobiliser;
centralny zartekze zdalnym sterowaniem
klimatyzacja3 -strefowa;
filtr przeciwpylowy;
fabrycznyradioodtwarzacz,

Strona 3 z 14

;

10) nawigacja,
11) wspomaganie
12)

w dw6ch plaszczyznach
kolumna kierownicy;
pelne oSwietlenie zewngtrzne samochodu do jazdy dziennej i nocnej w technologii
ukladu kierowniczego oraz regulowana

LED;

13) elektryczne otwieranie szyb drzwiprzednich i tylnych;
14) elektryczne sterowane oraz podgrzewane lusterka zewngtrzne;
15) komplet opon zimowych (4 szt.) i komplet k6l letnich lub wielosezonowych ( z felgami ze
stop6w lekkich) (4 sa.) oraz komplet dywanik6w gumowych;
zapasowe kolo, podnoSnik, klucz;

l6)
17) obrgcze ze stop6w lekkich;
l8) hak holowniczy.
7.

Wymagana gwarancja producenta:
a) Minimum 60- miesigczna gwarancja producenta.
b) Gwarancja jest kryterium oceny ofert.

8.

wymagania dotycz4ce leasingu samochodu osobowego z opcj4 wykupu:
l) leasing w walucie: zlotychpolskich (pLN),
2) okres leasingu 60 miesigcy,
3) warunki splaty:
a) oplata wstgpna w wysokoSci 50 000 zl brutto platna w terminie do 7 dni od
podpisania umowy;

b) 59 r6wnych rat leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia

odbioru

samochodu.

4) wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 7,0 o wartoSci samochodu;
5) wydanie samochodu w ci4gu 60 dni kalendarzolvych od dnia zawarcia umowy
maksymalny termin dostawy mole ulec skr6ceniu zgodnie z ofertEWykonawcy;

-

zamawiajqcy wymaga aby w ceng brutto wykonawca wkalkulowal koszty
1) wartoSci rejestracji pojazdu;
2) wartoSci podatku od towar6w i uslug.

9.

wymagania dotycz4ce ubezpieczenia przedmiotu zam6wienia:
1) Pelne ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC, AC, Assistance w ruchu
krajowym i zagranicznym pojazd6w, NNW przez caly okres trwania umowy
zapewnione przez Wykonawcg/ Leasingodawcg na koszt Zamawiajq""go/
Leasingobiorcy na zasadach okreSlonych w Istotnych postanowieniach umowy.
2) Przedmiot zam6wienia musi posiada6 dokumenty homologacji zgodnie z
obowi 4zuj 4cym prawem umoZl iwiaj qcym j ego rej e stracj g.

10. FormalnoSci dotyczqce rejestracji samochodu orazkoszt zwipzane z rejestracj4 ponosi
Wykonawca/ Leasingodawca.
I l. Ilos6 kilometr6w do przejechania w ci4gu roku: okolo 25 000-30000
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7. poprzez zastapienie dotychczasowego brzmienia

2 do SIWZ Formularz ofertowy
20.ll.2}lg r. Formularz ofertowy treSci

zal1cznika nr

brzmieniem jak Zalqcznikiem nr 2 do SIWZ zmiana z dn.

jak ni2ej:
ZaleCZnik nr 2 do SIWZ
Zllliana z dm.20.11.2019■

(pieczg6

fi.my)

mittSCOW066,data

FORPIULARZ OFERTOWY
Nazwa i adres Wykonawcy:

NIP...........
REGON....
Adres, na kt6ry Zamawiaj4cy powinien przesylac ewentualn4 korespondencjg:
Osoba wyznaczona do kontakt6w zZartawiaj4cym:

Numer telefonu:
Numer faksu
e-mail

W odpowiedzi na ogloszenie o przetargu nieograniczonym skladamy niniejsz4 ofertg w
postgpowaniu pn: ,rDostawa samochodu osobowego

w formie leasingu

operacyjnego"
oferuj4c wykonanie przedmiotu zam6wienia za CENE ryczaltowq brutto:

Brutto:
(slownie:
Cena

Netto:
(slownie:
podatek VAT:
(slownie:
Cena

.............21.

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

)

..................... zl.

................)
....21.

................)
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Wykonawca zobowiqzany jest podai

formularzu ofertowym lqczn4 cenq brutto za
wykonanie przedmiotu zam6wienia obliczon4 jako sumg:
a) oplaty wstgpnej w wysokoSci 50 000 zl brutto platnej w terminie do 7 dni od

b)
c)
d)
e)

podpisania umowy;
59 r6wnych rat leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia odbioru
samochodu.
wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0 yo wartoSci samochodu
wartoSci rejestracji pojazdu;
wartoSci podatku od towar6w i uslug.

Skladniki ceny lqcznej:
Wyszczeg6lnienie oplat za leasing operacyjny

L.p.

I

samochodu osobowego

Wartosc netto w

WartoSC

Warto66 brutto

PLNl

podatku VAT
w PLN2

w PLN3

Oplata wstgpna
Poda6 wartoSd pojedynczej raty, kt6ra bgdzie splacana w 59
r6wnych ratach leasingowycha:
zl netto
%

1

2.

::::i::l1T

WartoS6 59 rat leasingowych

:l:,iffi:,

Warto5d wykupu przedmiotu leasingu stanowi4cq l,0olo
wartoSci samochodu.

WartoSi rejestracj i pojazdu

4.

Razem
Suma pozycj i nr 1,2,3 i 4:

poz.

l-

pierwsza rata leasingowa d. kwota 50 tys. zl.
- 59 r6wnych rat leasingowych
poz. 3 - wartoSi wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 l,0olo
wartoSci samochodu
ooz.4 - wartoSi reiestracii poiazdu

poz.2

l.

OFERUJEMY termin dostawy przedmiotu zam6wienia

wynosz4cy

dni

kalen da rzowych (l iczony od daty zaw ar cia umowy).

2. OFERUJEMY termin gwarancji

i

rgkojmi na przedmiotu zam6wienia wynoszqcy

miesigcy.

3. OSWIADCZAMY,

Ze

zapoznalismy

sig ze

Specyfikacj4 Istotnych Warunk6w

Zam6wienia
' Wypelnia Wykonawca.

2

Wypelnia Wykonawca.
Wypetnia Wykonawca.
a Wypelnia Wykonawca.
3

Poda.ie Wykonawca. W przypadku braku podania terminu dostawy przez Wykonawca w pkt. 1 Formularza
ofertowego - Zal4czr,jka nr 4 do SIWZ Zanawiajqcy przj.jmie, 2e Wykonawca zaoferowal maksymalny termin
5

dostawy tj . 60 dni kalendarzowych. Jejrli Wykonawca wskaie inny termin dostawy ponad maksymalny 60 dni
kalendarzowych, oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z tesci4 SIWZ.
6
PodaSe Wykonawca. W przypadku braku podania terminu gwarancji i rgkojmi Wykonawca w pkt. 2 Formularza
ofertowego - Zalqczrrika nr 4 do SIWZ Zanawiaj4cy przSflmie, 2e Wykonawca zaoferowal minimalny termin
gwararrcji dostawy tj . 60 niesigcy . Jeheli Wykonawca wska2e inny gwarancji ponad minimalny 60 miesigcy,
oferta zostanie odrzucona jako niezgodna z trescia SIWZ.
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i

uznajemy siq

za

zwiryanych okreSlonymi

w niej postanowieniami i

zasadami

postgpowania.

a.

TOB;SWL4T.UJEFyIY SI4 do wykonania zam6wienia w terminie wskazanym w ofercie.

5. AKCEPTUJEMY warunki platnoSci okreslone przez Zarnawiaj1cego

w

Istotnych

postanowieniach umowy.
6.

UWAZAMY SIQ za nnqzanychniniejsz4 ofert4 przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych

Warunk6w Zam6wieni a, tj. przez okres 30 dni uwzglgdniaj4c, 2e termin skladania ofert jest
pierwszym dniem biegu terminu.
7.

OSWIADCZAMY.2e:
- Zamowienie zanierzamy wykona6 samodzielnie lub
- Zamierzamy powierzyd wykonanie nastgpuj4cych czgsci zam6wienia niZ€1
wymienionym podwykonawcom (*niepotrzebne skreilit, a wymagane informacje
uzupelnit, j eili dotyczY):

L.p.

Naz、va czQ̀ci zam6、 vienia

Nazwa
podwykonawcy

OkreSlenie czgSci
zam6wienia powierzonej do
wykonania podwykonawcy

(%ltb zl)

8. Wykonawca jest mikroprzedsigbiorstwem b4dL malym lub Srednim przedsigbiorstwem
(wloiciwe zaznaczYt).

! tak ! nie

lgodnie zzaleceniemfomisji z dnia6 maja 2003 r. dotycz4cym delinicii mikroprzedsigbiorctw oraz malych i irednich
pnedsigbiorstw (Dz,U. L 121 220-5.2003, s.36):
lub roczna suma
Uikropiredsfgbiorstwo to pnetlsigbiontwo, kldre zatrudnia mniei ni| I0 ostib i ktdrego roczny obrtit
bilansowa nie przekracza 2 miliondw EUR.
roczny obrtit lub roczna suma
Male przedsigiiorstwo ro przedsigbiorstwo, ktdre zatrudnia mniei ni| 50 os6b i ktdrego
EUR.
milioruiw
przekracza
l0
bilansowa nie
ani malvmi pnedsigbiorctwami i
;r;;;;?iiort*o ro pnedsigbiorctwa, ktdre nie sq mikropnedsigbiorstwami
EUR lub roczna suma
milion6w
50
przekracza
nie
obr6t
rocmy
ttOry.h
i
ZSO
oiOt
nii
kt6re zatrudniaj4 mniej
bilansowa nie przekracza 43 milion6w EUR.

i;;;;;,

g.

Oswiadczam, 2e wypelnilem obowi4zki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO7. wobec o166 frry.rnych, od kt6rych dane osobowe bezpoSrednio lub poSrednio
pozyskalem w celu ubiegania sig o udzielenie zam6wienia publicznego w niniejszym
postgpowaniu8.

10. Sktadaj4c ofertg, informujemy Zamawiajqcego , 2e wybot naszej oferty:

przypadku *ytoru opcji a), opcjg b) nalei przekreslit. W przypadku wyboru opcji b),
nalezy uzupelnit wymagane informacie, a opcjg a) przekreilit)
(W

1 rozporzqdzenie parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku
95/46lWE (og6lne
zprietwarzaniemdanych osobowyc"h i w-sprawie-swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
rozporz4dzenie o ochronie danych) (Dz'tJn UE L 1 19 z 04 05 2016' str' l)'

lub zachodzi wylqczenie
W przypadku gdy wykonawca ni! przekazule danych osobowych innych niz bezpoSredniojego dotycz4cych
wykonawca nie sklada
odwiadczenia
tresci
5
RODO
l4
ust.
lub
utt.
uri.4
l3
do
art.
,tosJ*nie
stoso*ania oUoiipku informacyjnego,
(usunigcie treSci oSwiadczenia np. przez jego wykreSlenie).

E
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nie b gdzi e prow adzi(, do powstan ia u zarnawi aj ?ce go obowi4zku podatkowe go,
bgdzie pr ow adzic do powstan ia u Zamawi aj 4ce go obowiqzku podatkowe go.

Z uwagi nato,i2wyb6r nasztt ofeny bodzie prowadzil

do powstania obowiaZku podatkowego u
ZamawittaCegO wskaz可 。
(emy)infOrlnage,。 kt6rych
mowa w art.91 ust.3a ustawy:Nazwa(rOdZ可 )tOWaru

WartoSi towaru lub uslugi bez podatku od towar6w i
uslug

lub ushugi,kt6rych dostawa lub̀、 viadczenic b9dzic

pro、vadzi6

dO powstania obowiaZku podatkowcgo u

Zamawi可 lcegOl

l9.Strony oferty od..... do ..... stanowi4 tajemnicg przedsigbiorstwa w rozumieniu art. I I ustawy z
dnia l6 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren cji (Dz. U. 2018 r., poz. 419 i p6Ln.
zm.).Zastrzegamy, 2e nie mog4 by6 one udostgpnione oraz wykazujemy iZ zast)ezone informacje
,
stanowi4 taj emnicg przedsigb ior stw a (wyp e lnii j e 2 e t i do tyczy)

20. Do oferty

dolqczono nastgpuj4ce zal1czniki:

upow

i艦聘

a2

(data, imig i nazwisko oraz podpis
nionego przedstawicie I a Wykonawcy)

深:路 盤 設聞 篤f税 鳳 織T朧 器七
∬r」 by dO pow飩 血au
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Zmmaacego

8. poprzez zastapienie

dotychczasowego brzmienia zal1cznika nr 5
Zal4cznikiem nr 5 do SIWZ zmiana z dn. 20.11 .2019 r. tre5ci jak ni2ej:

do SIWZ

brzmieniem jak

Zal1cznik nr 5 do SIWZ
Zmiana z dn.20.11.2019 r.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

W wyniku

przeprowadzonego postepowania zostanie zawarta umowa pomiEdzy
Zamawiajqcym a Wykonawcq. Zamawiaj4cy wymaga aby w Wykonawca w terminie 7 dni od
wyboru oferty przed podpisaniem umowy naprzedmiot zam6wienia przedstawil do akceptacji
wz6r umowy leasingowej oraz harmonogram splat rat leasingowych. Zamawiajqcy wymaga
aby w treSci umowy znalazly sig zapisy okreSlone w niniejszym zal1czniku i zobowi4zania
wynikaj4ce ze zlohonej oferty.

1.

Umowa zostala zawarta w wyniku na podstawie dokonanego przez Zamawiajqcego

wyboru oferty Wykonawcy w postgpowaniu prowadzonym w trybie

przetargtr
publicznych
nieograniczonego zgodnie z ustawE z dnia29 stycznia2004 r. - Prawo zam6wieri
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z po2n. zm.).
2. Ilekro6 w umowie jst mowa o:
1) Leasingodawcy -naleZy przeto rozumied Wykonawcg,
2) Leasingobiorcy- nale?y przeto rozumie6 Zamawiajqcego
Gming Brarisk
ul. Rynek 8,17 - 120 Brarfisk
NIP
5432069840 REGON 050659013
reprezentowanqprzez:.
Andrzeja Jankowskiego - W6jta Gminy,
1)
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Moniki Agnieszki Dygas,

3.
4.
5.

6.

7.

Przedmiotem umowy

jest leasing operacyjny jednej sztuki

fabrycznie nowego,

samochodu osobowego zgodnie z zalqczon4 do niniejszej umowy specyfikacj4 istotnych
warunk6w zam6wieni a wraz z zalqcznikami i ofert4 Wykonawcy/ Leasingodawcy.
Czas trwania umowy 60 miesigcy, licz4c od daty przekazania przedmiotu umowy
leasingu tj. samochodu osobowego potwierdzonego protokolem zdawczo-odbiorczym.
Leasingodawca wyda Leasingobiorcy samoch6d w terminie do 60 dni kalendarzowych
od dnia zawarcia umowy (w przypadku wskazania w ofercie kr6tszego terminu nale?y
uwzglgdnii termin wskazany w ofercie Wykonawcy). Wydanie samochodu nast4pi w
dniach od poniedzialku do pi4tku , w godzinach 8.30 - 15.30. Samoch6d naleZy
podstawi6 pod Urz4d Gminy Brarisk ul. Rynek 8,17-120 Brarisk.
Samoch6d podstawiony do Leasingobiorcy powinien by6:
a) dopuszczony do ruchu przez wlaSciwy organ administracji;
b) zatankowany do pelna;
c) wyposa2ony w komplet k6l (letnie i zimowe) zalolone zgodnie ze wskazaniami
atmosferycznymi;
LeasingodawcawydaLeasingobiorcy:
a) dow6d rejestracyjny;
b) instrukcjg obslugi;
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c)
d)
e)

8.

9.

10.

kopig poSwiadczonq za zgodno5d z oryginalem karty pojazdu wraz z numerem
homologacji;
dokument gwarancyjny wystawiony prze producenta samochodu;

dokument ubezpieczenia zw arty na koszt Leasingobiorcy;
Leasingodawca poinformuje Leasingobiorcg o terminie odbioru samochodu w formie
pisemnej co najmniej 5 dni przed proponowanym terminem odbioru.
Odbi6r samochodu bgdzie potwierdzony protokolem zdawczo-odbiorczym podpisanym
przez osobg upowaZnion4 ze strony Leasingodawcy i Leasingobiorcy.
W przypadku gdy samoch6d ma jakiekolwiek wady lub jest niezgodny z warunkami
niniejszej umowy, siwz oraz ofertq Leasingodawcy, lub brak jest jednego z dokument6w,
o kt6rych mowa w pkt. 7, Leasingobiorca odm6wi odbioru samochodu oraz luqvznaczy
Leasingodawcy termin na usunigcie wad lub brak6w w terminie, nie dluzszymniz 30 dni.
Po bezskutecznym uplywie tego terminu Leasingobiorca ma prawo odst4pi6 od umowy w
caloSci.

12.
13.

14.

15.

Leasingobiorca zobowi4zuj e sig :
a) korzystai z samochodu w spos6b zgodny z jego przeznaczeniem;
b) utrzymywa6 samoch6d w stanie przydatnym do um6wionego uzytku przez caly
okres obowi1zywafia umowy oraz dokonywania wszelkich napraw koniecznych
do zachowania w stanie nie pogorszonym;
c) ponosid koszty pelnego tbezpieczenia komunikacyjnego w zakresie (OC, AC,
Assistance w ruchu krajowym i zagranicznym pojazd6w, NNW) przez caly okres
objgty umowq oraz ponosii wszelkie koszty i oplaty serwisu.
d) nie dokonywad przebudonvy samochodu;
e) informowa6 Wykonawcg / Leasingodawcg o ujawnionych w samochodzie
wadach;
nie
oddawai samochodu osobom trzecim albo do nieodplatnego 'l?ywania,
0
ograniczenie to nie dotyczy os6b zatrudnionych lub wykonuj4cych pracg na rzecz
Zamawiajqcegol Leasingobiorcy na podstawie um6w o pracA Zlecenie lub o
dzielo.
g) dokonywai splat rat leasingowych zgodnie z harmonogramem splat stanowi4cym
integraln4 czeS6 umowy.
Leasingodawca ubezpieczy przedmiot leasingu od daty jego rejestracji w towarzystwie
ubezpieczeh zaakceptowanym przez Leasingobiorcg na koszt Leasingobiorcy.
Leasingodawca zaproponuje w formie pisemnej co najmniej 5 dni przed planowanym
terminem odbioru przedmiotu leasingu warunki ubezpieczenia komunikacyjnego w
zakresie (OC, AC, Assistance w ruchu krajowym i zagrarticznym pojazd6w, NNW) od
wskazanego prze siebie towarzystwa ubezpieczeniowego. Leasingobiorca mohe
skorzystad z propozycji Leasingodawcy lub samodzielnie wskaza6 towarzystwo
ubezpieczeniowe, w kt6rym przedmiot leasingu ubezpieczy fia korzystniejszych
warunkach.
Umowa ubezpieczenia bgdzie pokrywai ochron4 co najmniej ryzyko odpowiedzialnoSci
cywilnej (OC) na terenie RP, autocasco (AC), ryzyko L,radzie?y i Assistance w ruchu
krajowym i zagraricznym pojazd6wa. oraz ubezpieczenie od nastgpstw nieszczgSliwych
wypadk6w (I.INW). Umowg ubezpieczenia przedmiotu leasingu bgdzie zawieral
Leasingodawca z Ubezpieczycielem na zasadach okreSlonych w og6lnych warunkach
ubezpieczenia.
Leasingobiorcy przysluguje prawo nabycia przedmiotu leasingu za ceng w zlohonej
ofercie tj. wartoS6 wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 l,0o/o wartoSci samochodu,
pod warunkiem uiszczenia wszystkich oplat i nale2noSci wynikaj4cych z umowy.
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16.

17.

18.

W przypadku, gdy Leasingobiorca nie nabgdzie przedmiotu leasingu po zakoriczeniu
umowy, jest zobowiqzarry do niezwlocznego zwrotu przedmiotu leasingu wtaz ze
wszystkimi jego dokumentami i fabrycznymwyposzeniem otrzymanym przy odbiorze.
Po uplywie okresu leasingu a takze w przypadku rozwiqzania lub wygaSnigcia umowy
Leasingobiorca wyda Leasingodawcy samoch6d w siedzibie Leasingodawcy. Wydanie
samochodu nast4pi na podstawie protokolu podpisanego prze obie Strony. PowyZsze nie
dotyczy sytuacji, gdy Leasingobiorca korzysta zprawa wykupu.
Osoby .vqrznaczone do koordynacji niniejszej umowy:
tel.
l) ze strony Leasingodawcy: Pan/Pani

......

2) ze strony Leasingobiorcy : Pan/Pani

tel.

..@...
3) email:.
19. Zmawiajqcyl Leasingobiorca zaplaci Wykonawcy/ Leasingodawcy z tytulu naleZytej
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, wynagrodzenie tyczahowe w calkowitej

wysoko6ci

zl.

brutto

w tvm:

slownie:

- podatek VAT
stawce.

w

zl.

wysokoSci

............%

o

...--.""'zl'

- kwotanettowwysokoSci

w wysokoSci okreslonej w zaloZonej
spos6b szczeg6lowo okreSlony w umowie leasingowej z twzglqdnieniem

Wy2ej opisane wynagrodzenie zostanie zaplacone

ofercie w

nastgpuj4cych skladnik6w:
wstgpna w wysokoSci 50 000 zl brutto platna w terminie do 7 dni od podpisania
oplati
a)
umowy;
b) 59 r6wnych rat leasingowych pierwsza rata platna 30 dni od dnia odbioru samochodu
pozostale zgodnie z harmonogramem splat stanowi4ce kwotg.

.21., w tym podatek VAT w

brutto

c)

・
サ卿

wysokoSci

wYsoko6ci

...........2+.

wartoSci wykupu przedmiotu leasingu stanowi4c4 1,0 % wartoSci samochodu
zl., w
.. brutto
kwotg.
stawce'
o
..........21.
""'%
podatek VAT w wysokoSci
kwota netto w

wysokoSci

.

... ....21.

WartoSd wykupu platna bEdzie na podstawie informacji wskazanej w ostatniej fakturze
leasingowej lub fakturze proformie wystawionej przed zakonczeniem umowy leasingu.

20. Leasingodawca zaplaci Leasingobiorcy karq umown4 :
a) za niewydanie samochodu w terminie 30 dni kalendarzolvych (w przypadku
wskazania w ofercie kr6tszego terminu nalely uwzglgdni6 termin wskazany w ofercie
Wykonawcy) od daty zawarcia umowy w wysokoSci 0,1 Yo kwoty, calkowitego
wynagrodzenia brutto, o kt6rym mowa w ust. 20, za kuzdy dzieh op62nienia w
wydaniu samochodu,
w wysokoSci 0,25% kwoty wartoSci calkowitego wynagrodzenia brutto, o kt6rym
mowa w ust. 20, wynagrodzenia, za kaZdy dzien op62nienia w przekazaniu
Leasingobiorcy kompletu dokument6w wymienionych w ust. 7.
c) w przypadku odst4pienia od umowy przez kt6rakolwiek ze Stron, zprzyczynleZqcych
po stronie Leasingodawcy, w wysokoSci 5olo calkowitego wynagrodzenia brutto , o

b)
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21.

22.

23.

kt6rym mowa w ust. 20, a w przypadku czgSciowego odst4pienia 5o/o wynagrodzenia
brutto zaprzedmiot umowy, kt6rego dotyczy odst4pienie.
Leasingobiorca zaplaci Leasingodawcy karg umownq z przyczyn le?qcych po stronie
Leasingobiorcy, w wysokoSci 5% calkowitego wynagrodzenia brutto , o kt6rym mowa w
ust. 20, a w przypadku czgsciowego odst4pienia 5oh wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, kt6rego dotyczy odst4pienie.
Leasingobiorca bgdzie m6gl odst4pi6 od umowy, jeheli Leasingodawca zaprzestal
prowadzenia dzialalnoSci albo wszczgto wobec niego postepowanie likwidacyjne lub
upadloSciowe b4d2 naprawcze w terminie do 30 dni od dnia, kiedy
Zanawiajqcy/Leasingobiorca powzi4l. wiadomoS6 o okolicznoSciach uzasadniaj4cych
odst4pienie od umowy z ty ch przy czyn.
Leasingobiorca moze takZe odst4pii od umowy w przypadku przewidzianym w art. 145
ustawy Pzp.

24. Leasingobiorca zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania

na zasadach

og6lnych przewyZszaj4cych wysoko56 kar umownych.
25。

Leasingobiorca

mole

rozwiqzac umowg

w trybie natychmiastowym,

jezeli

34.

W

６
２

33.

Leasingodawca bgdzie sig op62nial z dostaw4 samochodu powy2ej 30 dni.
Rozwipanie umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.
W przypadku odst4pienia lub rozwiqzania umowy przez Leasingobiorc7 z przyczyn, o
kt6rych mowa w ust. 21, 23, 24, Leasingobiorca jest zwolniony z obowipku zaplaty
Leasingodawcy wynagrodzenia platnego i naleZnego za okres przypadaj4cy po dniu
rozwiqzaria umowy.
lstotne zmiany u mowy leasingu wymagaj4 formy pisemnej, w postaci aneksu, pod
rygorem niewa2noSci.
Leasingobiorca dopus zcza molliwo Si zmiany umowy w zakre sie :
a) w przypadku zmiany wysokoSci obowi4zujqcej stawki podatku VAI w sytuacji,
gdy w trakcie realizacji przedmiotu Umowy nastqpi zmiana stawki podatku VAI
dla uslug objgtych przedmiotem Umowy. W takim przypadku
Leasingobiorca/Zamawiaj4cy dopuszcza moZliwoS6 zmiany wysokoSci
wynagrodzenia o kwotg r6wn4 r62nicy w kwocie podatku, jednakze wyl4cznie co
do czgSci wynagrodzenia za dostawy, kt6rych do dnia zmiany stawki podatku
VAf jeszcze nie wykonano;
b) zmiany oplat i prowizji obowi4zuj4cych u Leasingodawcy/ Wykonawcy.
Jednoczenie leasingodawca gwarantuj e stal4 wysokoSi raty leasingowej.
Zmiany wskazane w ust. 29 sQ dopuszczalne pod warunkiem przedstawienia
Leasingobiorcy przez Leasingodawcg pisemnej informacji o proponowanej zmianie v,raz
z wyjaSnieniem przyczyn proponowanej zmiany i uzyskaniem pisemnej zgody
Leasingobiorcy.
Inne nieistotne zmiany do umowy takie jak np. zmiana os6b wyznaczonych do
koordynacji umowy, wymagajq zachowania formy pisemnej, w postaci skutecznego
powiadomienia drugiej Strony.
W przypadku rozbie2noSci pomigdzy Og6lnymi Warunkami Umowy Leasingu (OWUL)
przedstawionymi przez Leasingodawcg a Istotnymi Postanowieniami do Umowy,
pierwszeristwo bgd4 mie6 Istotne Postanowienia do Umowy.
Zakazana jest zmiana podmiotowa po stronie Leasingodawcy realizujqcego zam6wienie.

７
２

28.
29.

30.

31.

32.

sprawach nieuregulowanych niniejszymi Istotnymi Postanowieniami

do Umowy

stosuje sig przepisy kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy pzp nie stanowi4 inaczej.
35.

Sprawy spome bgd4 rozstrzygane przez s4d powszechnego wlaSciwy dla siedziby
Leasingobiorcy.
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36.Klauzula lnfollllaC力 na.

Zgodnie z art.13 ust.l i 2 rozporzOdzcnia Parlamentu Europ● Skiego i Rady(UE)2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 n w sprawie ochrony os6b flzycznych w zwiazku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE(og61ne rozporz zenie 0 0Chronie danych)(Dz.Urz.UE L l19 z
04.05.2016■ ,st■ 1),dal可 ,,RODO'',ZttawittOcy/Leasingobiorca infollll可 e WykOnawc9/
Leasingodawca a Leasingodawca potwierdza otrzymanie infollllaCJl,12:

1)administratorem danych osobowych Wykonawcy/Leasingobiorcy oraz os6b,kt6rych dane
Wykonawca/LeasingodawcaprzekazalwniniaSZympOStOpowaniujest:
Urz Gminy Brmsk ul.Rynek 8,17‑120 Brmsk,tcl.857375031,fax:857375804,
e―

Fnail:sckretariatの ug.branskowrotapodlasia.pl

dane osobowc Wykonawcy/Lesengodawcy przetwarzane b9dO na podstawie a■ .6 ust.1 lit.c
RODO w celu zwiaZanym z postOpowaniein O udzielenie zaln6wienia publicznego pn.:,,''
prowadzOnynl w trybie przetargu nieograniczonego―

ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r.Pra、 vo

zam6wiei publicznych(Dz.U.z2018 ro poz.1986 ze zm.);

2) odbiOrcaFni danych osobowych Wykonawcy bOdl osoby lub podlnioty, kt6rym
udostOpniona zostanie dokllmentacJa poStOpOWania w oparciu o art. 8 oraz art.96 ust.3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.― PrawO zam6wiei publicznych(Dz.U.z2018r.
poz.1986 ze zln.),dal可 ,,uStawa PZP'';

3) dane OSObOwc Wykonawcy b9dO przechowywane, zgodnie z art.97 ust.l ustawy PZP,
przcz okres 5 1at od dnia zakoiczenia postOpOWania o udzielenie zaln6wienia. I)ane te
mOga byё przechowywane przez okres dlu2szy ni2 wskazany,o ile wynika to z ustawy z

dnia 14 1ipca 1983 r.o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach(tj.Dz.U.z2018r.
poz.217 z p6乏 n.zln。 )i prZepis6w wykonawczych do ttt ustawy;

4) obowittek podania przez WykonawcO danych osobowych bezpoSrednio Wykonawcy
dotyczOcych jCSt wymogiem ustawowym okreSlonym w przepisach ustawy PZP,
zwittanym z udzialenl w postOpowaniu o udzielenie zarn6wicnia publicznego;
konsekwende niepodania okreSlonych danych wynik巧 l Z ustawy PZP;

5)w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decytte nie b9da podamowane w
spos6b zautomatyzowany,stosOwllie dO art.22 RODO;

6)Wykonawca posiada:
a)na pOdStawie art。

Wykonawcy;

15 RODO prawo dostOpu do danych osobowych dotycz〔 ドych

b)na pOdStawie art.16 RODO prawo do spЮ stowania Wykonawcy danych osobowych;

C)na pOdStawic art.18 RODO prawo 20dania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrze2eniem przypadk6w,o kt6rych mowa w
art.18 ust.2 RODO;
d)praWO dOヽ〜
miesienia skargi do Prezesa UrzOdu Ochrony Danych Osobowych ul.

Stawki 2, 00‑193 Warszawa, gdy uzna Wykonawca, 2e przetwarzanie danych

osobowych Wykonawcy dotyczOCych narusza przepisy RC)DC);
7)Wykonawcy nie przyslugtte:
a)W ZWiγ Zku z art.17 ust.3 1it.b,d lub e RODO prawo do usuni9cia danych osobowych;
b)praWO dO przenoszenia danych osobowych,o kt6rym mowa w art.20 RODO;
C)na pOdStawic art.21 RΘ DO prawo sprzcciwu, wobcc przetwarzania danych
osobowych,gdy2 podstawa praWllo przetwarzania Wykonawcy danych osobOwych
jest art.6 ust.1 lit.c RODO.

Integralna CZ9SCiO urnowy sl:
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２
３

Specyfi kacj a istotnych warunk6w zam6wienia,
Oferta przetargowa Wykonawcy.
Harmonogram splat rat leasingu.

W zwi4zku zezmian1treSci SIWZ Zamawiajqcy zalqczanowe wzory zal4cznik6w
SIWZ, do wykorzystania, tj.:

) Opis przedmiotu zam6wieni a - Zalycznik nr 1 zmiana z dn. 20.11 .2019 r.
2) Formularz ofertowy - Zalqczniknr 2 zmianaz dn.20.11.2019 r.
3) Istotne postanowienia umowy - Zal1cznik nr 5 zmianaz dn.20.11.2019 r.
I

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINoW SKLADANIA I OTWARCIA OFERT
Zamawiaj4cy przedluZa termin skladania ofert do dnia 03 grudnia 2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nast4pi w dniu 03 grudnia 2019r. o godz. 10.30
Pozostale zapisy SIWZ nie ulegaj4 zmianie.
JednoczeSnie Zamawiaj4cy informuje, 2e w powyZszym zakresie dokonano takhe zmiany
treSci ogloszenia w BZP.

w
Ardnej
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