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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 
 
ZAMAWIAJĄCY:   ZGK Sp. z o.o. 

          ul. Wiejska 7   

                         76-270 Ustka 

 

 

 

 

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWNE 
   

1. 

L.P 

 

Opis 

 

WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO 

1. Forma leasingu Leasing operacyjny 

2.  Waluta leasingu PLN 

3. Czas trwania/ leasingu 

(liczba rat 

miesięcznych) 

60 miesięcy/ ilość rat leasingowych 59  

4. Opłata wstępna w  wysokości  do  10%  wartości  śmieciarki 

brutto,  płatna jednorazowo 

5. Raty leasingu/ zmiana 

ceny brutto 

1. Raty zostaną przedstawione przez Wykonawcę 

w harmonogramie spłat jako równe w całym 

okresie trwania umowy leasingu. 

2. Raty nie podlegają waloryzacji oraz  zmianie  

w zakresie  ceny netto raty,  

3. ilość równych rat leasingowych - 59.  

4. Cenna brutto raty może ulec zmianie w  

związku ze zmiany obowiązującej stawki 

podatku od towarów i usług VAT, o ile 

okoliczności te powodują konieczność zmiany 

ceny brutto, przy czym cena netto jest stała, 

zmiana brutto  dotyczy rat nieuiszczonych. 

5. Strony przewidują zmianę o umowy  w trybie  

w art. 144 ust. 1 pkt. 1 – poprzez rozszerzenie 

leasingu o  usługę dodatkową  polegającą  na 

dostawie i montażu  na śmieciarce wskazanej w 

Lp.. 7 wagi typ ELTE GPS z systemem 

lokalizacji GPS,  systemem  identyfikacji RFID 

oraz systemem ważenia pojemników. Wartość 

dodatkowej usługi nie przekroczy 30.000 euro.  

Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

Zamawiającemu wagę typ ELTE GPS wraz  

system ważenia, które obecnie używa 

Zamawiający, tzn system lokalizacji GPS z 

systemem identyfikacji RFID oraz systemem 

ważenia pojemników. 

6. W przypadku nie zawarcia aneksu wskazanego 

w pkt. 5 Wykonawca jest zobowiązany 

umożliwić Zamawiającemu montaż wagi i 
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sytemu, o którym mowa w pkt. 5 

6.  

Obowiązek zawarcia 

umowy na dostawę 

śmieciarki  

Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć z  

Dostawcą, o którym mowa w pkt. 3.2.2  umowę 

na : dostawę na rzecz Wykonawcy  fabrycznie 

nowej, nie noszącej śladów użytkowania 

śmieciarki bezpyłowej : 

producent: DAF/BFE/HIAB 

model:  DAF FAN CF340/BFE HD16/HIAB X- 

HIDuo 188 B-3  

skrzynia biegów: zautomatyzowana  

za cenę  netto: 900.246.00  zł + podatek VAT 23 

%,  brutto: 1.107.302,58  zł  

(słownie brutto: jeden milion sto siedem tysięcy 

trzysta dwa złote 58/100  zł).  

 

Treść i zakres umowy określa zał. nr.10 do SIWZ 

 

 

7. Dostawa przedmiotu 

leasingu 

Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu fabrycznie nowej, nie noszącej 

śladów użytkowania śmieciarki bezpyłowej: 

 producent: DAF/BFE/HIAB 

model:  DAF FAN CF340/BFE HD16/HIAB X- 

HIDuo 188 B-3  

skrzynia biegów: zautomatyzowana  

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić 

Zamawiającemu świadczenia wskazane w 

projekcie umowy - Treść i zakres umowy określa 

zał. nr.10 do SIWZ 

 

8. Prawo wykupu Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji nabycia 

przedmiotu leasingu  za  cenę ustaloną jako  1%  

wartości  początkowej pojazdu brutto 

 

9. Odpis amortyzacji w okresie trwania umowy leasingu dokonuje 

Wykonawca 

10. Koszty opłat 

ubezpieczenia 

ubezpieczenie śmieciarki w czasie trwania 

umowy leasingowej będzie ponosił Zamawiający 

w zakresie OC, AC, NNW (z wyłączeniem  

pierwszych  12  miesięcy,  gdzie przedmiotowe  

ubezpieczenie wykupi  Wykonawca w 

uzgodnieniu z Zamawiającym i obciąży nim 

jednorazowo Zamawiającego) 

11. Podatek od środków 

transportu Ponosi Zamawiający. 

12. Koszty opłaty 

rejestracyjnej Ponosi Wykonawca 

 

 

 

 



 

 

 3 

 

 

 

Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu operacyjnego na zakup smieciarki bezpyłowej z HDS, 

zwaną  dalej także Śmieciarką, która zostanie zakupiona przez Zamawiającego zgodnie z poniższym:  

3. Informacje dotyczące  zakupu i dostawy śmieciarki bezpyłowej z HDS.   

2.1.Zamawiający przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

dostawę śmieciarki bezpyłowej z HDS pod nr 3/2019. 

2.2. W wyniku postępowania wskazanego w pkt. 2.2. została w dniu 14.10.2019r. .zawarta  z 

Wykonawcą  WTC Sp. z o.o. Długołęka, ul. Polna 31  55-095 Mirków umowa nr 7/2019 

na „Dostawę fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej Z HDS” dla Zakładu Gospodarki 

Komunalnej w Ustce.  Umowa  na dostawę śmieciarki bezpyłowej z HDS stanowi 

załącznik nr 9 do SIWZ.  

2.3.Cena śmieciarki bezpyłowej z HDS, zgodnie z umową wskazaną w  3.2.2  SIWZ wynosi :   

Netto 900 246,00 złotych,  

Brutto 1 107 302,58 złotych (słownie: jeden milion sto siedem tysięcy trzysta dwa 

złote 58/100).  

2.3. Wykonawca w ramach  przedmiotu zamówienia zobowiązany jest : 

2.3.1zawrzeć z  Dostawcą, o którym mowa w pkt. 2.2  umowę na : dostawę na rzecz 

Wykonawcy  fabrycznie nowej, nie noszącej śladów użytkowania śmieciarki bezpyłowej 

: 

 producent: DAF/BFE/HIAB 

 model:  DAF FAN CF340/BFE HD16/HIAB X- HIDuo 188 B-3  

 skrzynia biegów: zautomatyzowana  

             za cenę  netto: 900.246.00  zł + podatek VAT 23 %,  brutto: 1.107.302,58  zł  

            (słownie brutto: jeden milion sto siedem tysięcy trzysta dwa złote 58/100  zł).  

 

Treść i zakres umowy określa zał. nr.10 do SIWZ.  

 

2.3.2zawrzeć zobowiązanie do zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 3.2.6.1 na podstawie 

porozumienia , które stanowi załącznik nr 11 do SIWZ. 

2.3.3.Zawrzeć umowę leasingu operacyjnego na zakup wskazanej w pkt. 3.2.6.1 SIWZ 

śmieciarki bezpyłowej z HDS w zakresie wskazanym w pkt.3.3. SIWZ 

2.3.4. Zapewnić Zamawiającemu zakres świadczeń wskazanych na jego rzecz jako 

Leasingobiorcy, w umowie o której mowa w pkt.3.2.6.1 SIWZ 

 

 

3.Zamawiający dopuszcza zmiany zapisów umownych w zakresie: 

 

3.1.ceny, na skutek: 

a) zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT, o ile okoliczności te 

powodują konieczność zmiany ceny, przy czyn cena netto jest stała - - jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 
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