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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY LEASINGU
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Nazwa zamówienia:
Dostawa używanej zamiatarki drogowej wraz z osprzętem w formie leasingu operacyjnego
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Zamawiający określa jako wiążący sposób finansowania zamówienia leasing operacyjny w rozumieniu
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – tekst jednolity Dz. U. Z 2000r nr 54 poz. 654 ze
zmianami).
Przedmiotem leasingu jest Dostawa używanej zamiatarki drogowej wraz z osprzętem zgodnie z
zapisami załącznika nr 2 do s.i.w.z. dostarczonego na warunkach określonych w tymże załączniku.
Opłata wstępna w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu .
Opłata wstępna zostanie uiszczona z konta zamawiającego:
B S Kłodzko Filia Kudowa Zdrój nr 79 9523 1011 0314 8164 2003 0002 w terminie zgodnym z treścią
harmonogramu finansowania Zamówienia. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku
Wykonawcy. Faktura za opłatę wstępną może być wystawiona wyłącznie po przeprowadzeniu prób
techniczno-ruchowych przedmiotu zamówienia i uzyskaniu w nich należytego rezultatu (w tym
osiągnięcia parametrów technicznych wymaganych przez zamawiającego) oraz przedstawieniu
kompletu wymaganych przez Zamawiającego dokumentów. Warunkiem wystawienia faktury za opłatę
wstępną jest ponadto podpisanie protokołu odbioru.
Zamawiający przewiduje 36-miesięczny okres leasingu.
W okresie leasingu zamawiający uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 35 równych, stałych rat
leasingowych. Wartość wszystkich rat leasingowych w podziale na kapitał i część odsetkową
Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia.
Opłata za wykup w wysokości max. 21 % wartości netto przedmiotu leasingu. Opłata za wykup zostanie
uiszczona w sposób następujący: wykup netto zapłacony zostanie jako depozyt z czynszem 35-tym,
natomiast podatek VAT do wykupu ostanie uiszczony w 36-tym miesiącu trwania umowy leasingu.
Faktura przenosząca własność przedmiotu leasingu zostanie wystawiona do 30 dni licząc od daty upływu
okresu leasingu (ostatniego dnia obowiązywania umowy leasingu).
Leasingodawca zobowiązuje się do wystawiania faktury dotyczących opłaty wstępnej, rat leasingowych
oraz opłaty końcowej w rozbiciu na kapitał i część odsetkową (zgodnie z harmonogramem).
Na koszty realizacji (cenę ofertową ) przedmiotu zamówienia mogą składać się tylko i jedynie
opłata wstępna, 35 równych rat leasingowych oraz opłata końcowa.
Suma powyższych opłat nie może być większa od ceny ofertowej.
Zamawiający zobowiązuje się pokryć inne koszty w trakcie trwania umowy (dotyczące m.in. opłat
rejestracyjnych), które będą wynikać z tabeli opłat i prowizji Wykonawcy (leasingodawcy), będącej
załącznikiem do złożonej oferty oraz umowy.
Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje Wykonawca (leasingodawca).
Leasingodawca dopuszcza ubezpieczenie przedmiotu leasingu w firmie ubezpieczeniowej wybranej
przez Zamawiającego na warunkach określonych przez leasingodawcę.
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