28005
GMINA DUBENINKI

wa

GMINA DUBENINKI

ul.

19-504 DUBENINKI
Dębowa 27
tel/fax. 87-6158137
www.dubeninki.pl__

e-mail: sekretarzugQ dubeninki.pl

ADEKWATNE

IGP.271.1.2021

AKA
Dubeninki, 19.07.2021

r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego
i pługa do odśnieżania w formie leasingu operacyjnego z opcją prawa wykupu”
Gmina Dubeninki na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.), informuje
o modyfikacji SIWZ w zakresie zmiany treści punktów 25.7 i 25.15.
Pierwotna treść SWZ
25.7. Raty leasingowe:
1) 60 równych rat leasingowych płatnych w
terminach
przelewem
na
miesięcznych
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze;
2) Część odsetkowa raty leasingowej oparta
na zmiennym oprocentowaniu - wskaźniku
może się
WIBORIM. Oprocentowanie
zmieniać tylko w związku ze stopą
procentową WIBOR IM.
Płatność
leasingowej
będzie
3)
raty
Zamawiającego
regulowana
przez
każdorazowo na podstawie otrzymanej przez
wystawionej
Zamawiającego
prawidłowo
faktury. Faktura musi zawierać informację o
wysokości raty leasingowej w podziale na
część kapitałową i odsetkową oraz być
dostarczona do Zamawiającego nie później
niż na 7 dni przed
ustalonym
w
harmonogramie terminem spłaty danej raty.

Treść SWZ po modyfikacji
25.7. Raty leasingowe:
leasingowych płatnych w
1) 59 równych
terminach
na
miesięcznych
przelewem
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze;
2) Część odsetkowa raty leasingowej oparta
na zmiennym oprocentowaniu - wskaźniku
może się
WIBORIM.
Oprocentowanie
zmieniać tylko w związku ze stopą
procentową WIBOR IM.
Płatność
będzie
leasingowej
3)
raty
Zamawiającego
regulowana
przez
każdorazowo na podstawie otrzymanej przez
wystawionej
prawidłowo
Zamawiającego
faktury. Faktura musi zawierać informację o
wysokości raty leasingowej w podziale na
część kapitałową i odsetkową oraz być
dostarczona do Zamawiającego nie później
niż na 7 dni przed
ustalonym
w
terminem
spłaty danej raty
harmonogramie

25.15. Wykonawca nie może dokonywać
i
obowiązków
cesji
żadnych
praw
bez
'z
zgody
wynikających
umowy
Zamawiającego pod rygorem nieważności.

25.15. Zamawiający wyraża zgodę na:
należności
a)bezpośrednią
spłatą
wynikających z umowy na rachunek
kredytodawcy Finansującego:
b)przekazanie niespłaconej umowy (która
powinna być zakończona) zewnętrznej
firmie, która będzie dochodziła spłaty
niespłaconych zobowiązań.
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Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.
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