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UCZESTNICY  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

pn.:  DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU NA 

POTRZEBY URBIS SP. Z O.O. 3 SZT. FABRYCZNIE NOWYCH, NIE STARSZYCH NIŻ Z 2021 R. 

SAMOCHODÓW SPECJALISTYCZNYCH/ URZĄDZEŃ SPECJALISTYCZNYCH: 

— ŁADOWARKA KOŁOWA- 1 SZT (DALEJ „SAMOCHÓD” LUB „PRZEDMIOT 

LEASINGU”) – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W 

ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ, 

— SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU WYWROTKA DO JAZDY W TRUDNYM TERENIE 1 

SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 

DO SWZ CZĘŚĆ 2 ZADANIA. 

— MOBILNY PRZESIEWACZA BĘBNOWEGO 1 SZT.- SZCZEGÓŁOWY OPIS 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO SWZ CZĘŚĆ 3 ZADANIA. 

Ogłoszenie o zamówieniu  DOTYCZY WSZYSTKICH CZESCI ZAMÓWIENIA  

1. W sekcji IV 2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału zmianie 

ulega termin składania ofert 

Było do 2.07.2021 godz.11:00 

Jest  do 09.07.2021 godz.11:00 

2. W sekcji IV 2.7 ) . Warunki otwarcia ofert zmianie ulega termin otwarcia ofert 

Było  2.07.2021 godz.11:15 

Jest   9.07.2021 godz.11:15 

3. W sekcji II 1.4) Krótki opis DOTYCZY III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

Było : Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

na potrzeby URBIS Sp. z 

o.o. 3 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. urządzeń specjalistycznych: 

— ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem (dalej „Przedmiot leasingu”) szczegółowy opis 

przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, 

— samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie, 

— mobilny przesiewacz bębnowy. 

Rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcją wykupu – umowa leasingowa 

ma zakładać 

zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna przedmiotu leasingu, 

warunkowane 

jedynie zapłatą przez Zamawiającego należności wynikających z tej umowy. Okres leasingu: 

36 miesięcy (tj. 35 

miesięcy leasingu + wykup 1 %), opłata wstępna 10 %. 

 



Jest : Przedmiotem umowy jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu 

na potrzeby URBIS Sp. z 

o.o. 3 szt. fabrycznie nowych, nie starszych niż z 2021 r. urządzeń specjalistycznych: 

— ładowarka kołowa wraz z wyposażeniem (dalej „Przedmiot leasingu”) szczegółowy opis 

przedmiotu 

zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SWZ, 

— samochód ciężarowy typu wywrotka do jazdy w trudnym terenie, 

— mobilny przesiewacz bębnowy. 

Rodzaj finansowania przedmiotu: leasing operacyjny z opcją wykupu – umowa leasingowa 

ma zakładać zobowiązanie Wykonawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna 

przedmiotu leasingu, warunkowane jedynie zapłatą przez Zamawiającego należności 

wynikających z tej umowy.  

Okres leasingu: 36 miesięcy (tj. 35miesięcy leasingu + wykup 1 %), opłata wstępna 10 %. 

dot części 1,2  

dla części 3 Okres leasingu: 60 miesięcy  

(tj. 59  miesięcy leasingu + wykup 1 %) opłata wstępna 10 % 

 

Specyfikacja warunków zamówienia  

1. Rozdział XI pkt 4 ppkt. 1 Otrzymuje brzmienie : 
Ofertę należy złożyć do dnia 09.07.2021 r. do godziny 11:00. 

2. Rozdział XI pkt 4 ppkt. 2 Otrzymuje brzmienie : 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.07.2021 r., o godzinie 11:15. Otwarcie ofert następuje 

poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce 

Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.  

 

 

 

 


