
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 311440-2015 z dnia 2015-11-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Chełm Śląski 

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki z 

opcją wykupu. 2. Wymagane warunki techniczne: 2.1. koparko-ładowarka fabrycznie nowa, nie starsza 

niż 2015 rok produkcji... 

Termin składania ofert: 2015-11-27  

 

Numer ogłoszenia: 319570 - 2015; data zamieszczenia : 25.11.2015 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy:  Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:  311440 - 2015 data 18.11.2015 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 

Gminna Spółka Komunalna Sp. z o.o., ul. Techników 25, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 32 

2256673, fax. 32 2257903. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który nale ży zmieni ć: 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  I.1.1. 

• W ogłoszeniu jest:  Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki z 

opcją wykupu. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Dostawa w leasingu finansowym fabrycznie nowej koparko-

ładowarki.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.1.4. 

• W ogłoszeniu jest:  1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w leasingu finansowym 

fabrycznie nowej koparko-ładowarki z opcją wykupu.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa w leasingu 

finansowym fabrycznie nowej koparko-ładowarki.. 

• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  II.2. 

• W ogłoszeniu jest:  Okres w miesiącach: 48.. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: Okres w miesiącach: 60.. 



• Miejsce, w którym znajduje si ę zmieniany tekst:  IV.4.5. 

• W ogłoszeniu jest:  27.11.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Komunalna Sp. z 

o.o. ul. Techników 25 41-403 Chełm Śląski. 

• W ogłoszeniu powinno by ć: 01.12.2015 godzina 09:00, miejsce: Gminna Spółka Komunalna 

Sp. z o.o. ul. Techników 25 41-403 Chełm Śląski. 

II.2) Tekst, który nale ży doda ć: 

• Miejsce, w którym nale ży doda ć tekst:  II.1.4. 

• Tekst, który nale ży doda ć w ogłoszeniu:  Na końcu zamieszczonego tekstu w tym punkcie 

należy dodać: Wymagania dotyczące leasingu: 2.5.1. dotyczy koparko-ładowarki: leasing 

finansowy w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w walucie 

PLN, bez opłaty wstępnej i opłaty za wykup; 2.5.2. okres leasingu 60 miesięcy od dnia zawarcia 

umowy leasingu, 2.5.3. raty leasingowe - 60 równych, miesięcznych rat. 2.5.4. pierwsza rata 

płatna w terminie miesiąca po zawarciu umowy leasingu: kolejne raty- w terminach miesięcznych 

od tej daty. 2.5.6. harmonogram płatności rat z wyszczególnieniem części kapitałowej i 

odsetkowej będzie stanowił załącznik do umowy leasingowej; 2.5.7. dostawa koparko-ładowarki 

w ciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy; 2.5.8. Zamawiający zapłaci Wykonawcy jednorazowo 

podatek VAT od łącznej kwoty wynagrodzenia należnego z tytułu zawartej umowy w terminie 7 

dni od daty zawarcia umowy leasingu i wystawieniu faktury. 2.5.9. w czasie trwania umowy 

leasingu odpisów amortyzacyjnych z tytułu używania przedmiotu leasingu dokonuje 

Zamawiający; 2.5.10. wraz z zapłatą ostatniej raty Wykonawca zobowiązuje się przenieść na 

Zamawiającego własność przedmiotu leasingu po podpisaniu formularza zakończenia umowy 

leasingu. 2.5.11. nie przewiduje się wystąpienia innych dodatkowych kosztów; 2.5.12. pozostałe 

warunki leasingu regulowane są przez postanowienia Kodeksu Cywilnego; 2.5.13. zamawiający 

zastrzega sobie prawo wyboru ubezpieczyciela ponieważ sam będzie ponosił koszty 

ubezpieczenia przedmiotu leasingu.. 

 

 


