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Załącznik nr 3b do SIWZ 
 

 
Szczegółowe warunki i wymagania dotyczące leasingu operacyjnego 

 

1 Rodzaj leasingu: operacyjny w ujęciu podatkowym, odpisów 
amortyzacyjnych dokonuje wykonawca (finansujący w umowie leasingu) 

2 Usługa leasingu rozliczana jest w złotych polskich (PLN) 

3 Wartość opłaty wstępnej Zamawiającego – 5 % wartości netto przedmiotu 
zamówienia + 23 % podatek VAT.  

4 59 równych rat leasingowych  
Pierwsza rata leasingowa płatna w terminie 14 dni liczonych od  
najbliższego 16 dnia miesiąca następującego po dacie podpisania 
protokołu odbioru. 
Pozostałe raty leasingowe wystawiane 16 dnia każdego kolejnego 
miesiąca z 14 dniowym terminem płatności.  

5 Oprocentowanie oparte na stopie zmiennej, co oznacza iż raty leasingowe 
w okresie trwania umowy będą zmienne tylko w zależności od wysokości 
zmian stawki referencyjnej WIBOR 1M (na potrzeby obliczenia ceny 
ofety należy przyjąć WIBOR 1M z dnia 23-02-2018 r. – 1,6500 %) 

6 Okres leasingu 59 miesięcy od daty podpisania protokółu odbioru 
przedmiotu zamówienia 

7 Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego własność 
przedmiotu leasingu na wniosek Zamawiającego w terminie 30 dni od 
upływu okresu leasingu za wskazaną wartość wykupu, która wynosi 1% 
wartości brutto przedmiotu umowy. 

8 Gwarantowane prawo pierwokupu dla Zamawiającego  

9 Koszt ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NW w 
okresie trwania umowy leasingu ponosi Zamawiający. Ubezpieczenie 
zostanie zawarte w drodze porozumienia Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający dopuszcza zapoznanie się z warunkami ubezpieczenia 
zaproponowanymi przez Wykonawcę oraz złożenie oferty 
ubezpieczeniowej zaproponowanej przez Wykonawcę. Koszty 
ubezpieczenia o których mowa powyżej nie stanowią składnika rat 
leasingowych oraz ceny zamówienia brutto, tym samym nie stanowią 
przedmiotu oceny wyboru najkorzystniejszej oferty przez Zamawiającego 
w niniejszym postępowaniu.  
Składka ubezpieczenia: 
- każdorazowy okres ubezpieczenia 12 miesięcy  
- płatność w dniu wystawienia polisy  

10 Zamawiający zaakceptuje ogólne warunki umowy leasingowej z wyjątkiem 
postanowień, które są sprzeczne z zapisami niniejszej specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia.  

11 Zamawiający niedopuszcza zabezpieczenia transakcji w postaci weksa in-
blanco  

 
 


