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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Krajowy 

numer identyfikacyjny 36464857800000, ul. ul. Krzywa  3, 42400   Zawiercie, woj. śląskie, 

państwo Polska, tel. 32 494 14 00, e-mail sekretariat@pukzawiercie.pl, faks .  

Adres strony internetowej (url): http://www.pukzawiercie.pl/  

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU  

II.1) Tekst, który należy zmienić:  

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 4)  

W ogłoszeniu jest: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego 

z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla Przedsiębiorstwa 

Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu. 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 

części: 1) Część nr 1: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie 

nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500kg z 

samowyładowczą skrzynią ładunkową; 2) Część nr 2: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz osprzętem o 

dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 000 kg; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Rok produkcji pojazdów, w tym 

osprzętu 2018. 5. Pojazdy muszą posiadać kompletną dokumentacje pozwalająca na 

rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP. 6. Pojazdy 

należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Przekazanie kompletnego pojazdu nastąpi 

protokołem zdawczo-odbiorczym, po przeprowadzeniu prób u Zamawiającego. 7. W dniu 

odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne pracowników Zamawiającego w 

zakresie bhp, obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowych pojazdów. 8. Wymagania 

dotyczące leasingu: 1) Leasing operacyjny. 2) Ilość rat leasingowych – 59 miesięcy, okres 

leasingu – 60 miesięcy. 3) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – w wysokości 5%. 4) 

Zamawiający przewiduje 60 – miesięczny okres leasingu. W okresie leasingu Zamawiający 

uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 równych miesięcznych rat leasingowych. 

Wartość wszystkich rat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest 

wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia, o którym mowa w ppkt. 5). 5) 

Wykonawca (leasingodawca) podaje: a) Wysokość (kwotę) opłaty inicjalnej, b) Wartość 

wszystkich rat leasingowych w okresie leasingu, c) Wysokość (kwotę) opłaty za wykup 

przedmiotu zamówienia. 6) Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat 

jako równe i stałe w całym okresie trwania umowy leasingu. 7) Opłata resztowa - końcowa 

(wykupu) 5% wartości początkowej przedmiotu zamówienia. 8) Możliwość wykupu 

Przedmiotu Leasingu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej. 9) Wszystkie ceny i koszty 

wyrażone w złotych polskich. 10) Preferowany okres spłaty rat leasingowych – płatność raty 

do ostatniego dnia miesiąca. 11) Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje 

dostawca (leasingodawca). 12) Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie 

muszą być podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 13) 



Dostarczone pojazdy będą zarejestrowane przez Wykonawcę. 14) W raty leasingowe powinny 

być włączone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający, jako korzystający. W 

szczególności cena powinna obejmować: koszty nabycia przez finansującego przedmiotu 

zamówienia (leasingu), wszelkie podatki i opłaty w tym m.in. opłatę za rejestrację pojazdów 

(z wyłączeniem podatku od środków transportu – koszt podatku będzie refakturowany bez 

dodatkowych kosztów). 15) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do harmonogramu 

finansowania zamówienia innych opłat niż opłata inicjalna (wstępna), opłata końcowa (za 

wykup) i rata leasingowa, w szczególności nie wyraża zgody na wprowadzenie kaucji 

zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych. 16) Dopuszcza się podpisanie oddzielnych 

umów leasingowych wg wzoru umowy Wykonawcy na każdy pojazd, które będą 

załącznikiem do umowy zasadniczej określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla 

stron postanowienia, które zostaną wpro¬wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamó¬wienia publicznego – załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, 

że w przypadku wątpliwości i rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami 

leasingowymi rozstrzygające znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza, jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy 

sprzeczne w stosunku do zapisów umowy z Zamawiającym i/lub naruszających 

postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych, a także niekorzystnych dla 

Zamawiającego. Umieszczenie takich zapisów w umowie leasingowej jest bezskuteczne 

wobec Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie wzoru umowy 

leasingowej - Leasingodawcy z uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy (załącznik 

odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio 

załącznik nr 5A i 5B do SIWZ. 10. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez 

odesłanie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i 

systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, 

znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 

charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający 

dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że 

oferowane przez niego dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez 

Zamawiającego. Ilekroć w SIWZ mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć 

polskie normy przenoszące normy europejskie lub normy innych państw członkowskich 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w 

art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 11. Wymagany minimalny okres gwarancji: 1) Dla Części nr 1: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 500kg z samowyładowczą skrzynią 

ładunkową – 24 miesiące; 2) Dla Części nr 2: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz osprzętem o dopuszczalnej 

masie całkowitej min. 18 000 kg – 24 miesiące; na warunkach określonych w istotnych 

postanowieniach umowy – załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2 do SIWZ. Okres udzielonej 

gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Wykonawca zapewni autoryzowany serwis 

gwarancyjny i pogwarancyjny. Autoryzowany serwis winien znajdować się w odległości nie 

większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 12. Przedmiot zamówienia oraz obowiązki 

Wykonawcy związane z realizacją zamówienia określają także Istotne postanowienia umów, 

odpowiednio dla każdej części zamówienia, które stanowią załączniki nr 4.1 i 4.2 do SIWZ.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu dwóch fabrycznie nowych samochodów ciężarowych dla 

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Zawierciu. 2. Przedmiot zamówienia 

podzielony jest na części: 1) Część nr 1: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją 

wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3 



500kg z samowyładowczą skrzynią ładunkową; 2) Część nr 2: Dostawa w formie leasingu 

operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego wraz osprzętem o 

dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 000 kg; 3. Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Rok produkcji pojazdów, w tym 

osprzętu 2018. 5. Pojazdy muszą posiadać kompletną dokumentacje pozwalająca na 

rejestrację pojazdu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terenie RP. 6. Pojazdy 

należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Przekazanie kompletnego pojazdu nastąpi 

protokołem zdawczo-odbiorczym, po przeprowadzeniu prób u Zamawiającego. 7. W dniu 

odbioru Wykonawca przeprowadzi szkolenie praktyczne pracowników Zamawiającego w 

zakresie bhp, obsługi, eksploatacji i konserwacji przedmiotowych pojazdów. 8. Wymagania 

dotyczące leasingu: 1) Leasing operacyjny. 2) Ilość rat leasingowych – 59 miesięcy, okres 

leasingu – 60 miesięcy. 3) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – w wysokości 5%. 4) 

Zamawiający przewiduje 60 – miesięczny okres leasingu. W okresie leasingu Zamawiający 

uiści na rzecz Wykonawcy (leasingodawcy) 59 równych miesięcznych rat leasingowych. 

Wartość wszystkich rat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest 

wskazać w harmonogramie finansowania zamówienia, o którym mowa w ppkt. 5). 5) 

Wykonawca (leasingodawca) podaje: a) Wysokość (kwotę) opłaty inicjalnej, b) Wartość 

wszystkich rat leasingowych w okresie leasingu, c) Wysokość (kwotę) opłaty za wykup 

przedmiotu zamówienia. 6) Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat 

jako równe i stałe w całym okresie trwania umowy leasingu. 7) Opłata resztowa - końcowa 

(wykupu) 5% wartości początkowej przedmiotu zamówienia. 8) Możliwość wykupu 

Przedmiotu Leasingu w ciągu 30 dni od ostatniej raty leasingowej. Prawo własność 

przedmiotu leasingu przechodzi na Zamawiającego pod warunkiem uregulowania wszelkich 

zobowiązań wynikających z umowy Leasingu, takich jak rat leasingowych, odsetek, 

wszelkich opłat oraz podatków (podatek drogowy) związanych z wykonaniem Umowy 

Leasingu oraz zapłaty kwoty opłaty resztowej – wartości końcowej (wykupu) przedmiotu 

leasingu plus naliczony podatek VAT. 9) Wszystkie ceny i koszty wyrażone w złotych 

polskich. 10) Preferowany okres spłaty rat leasingowych – płatność raty do ostatniego dnia 

miesiąca. 11) Odpisów amortyzacyjnych w okresie leasingu dokonuje dostawca 

(leasingodawca). 12) Wszystkie wskaźniki cenowe zawarte w harmonogramie muszą być 

podane w złotych polskich z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. 13) Dostarczone 

pojazdy będą zarejestrowane przez Wykonawcę. 14) W raty leasingowe powinny być 

włączone wszystkie koszty, które poniesie Zamawiający, jako korzystający. W szczególności 

cena powinna obejmować: koszty nabycia przez finansującego przedmiotu zamówienia 

(leasingu), wszelkie podatki i opłaty w tym m.in. opłatę za rejestrację pojazdów (z 

wyłączeniem podatku od środków transportu – koszt podatku będzie refakturowany bez 

dodatkowych kosztów). 15) Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do harmonogramu 

finansowania zamówienia innych opłat niż opłata inicjalna (wstępna), opłata końcowa (za 

wykup) i rata leasingowa, w szczególności nie wyraża zgody na wprowadzenie kaucji 

zabezpieczających, opłat przedwstępnych i innych. 16) Dopuszcza się podpisanie oddzielnych 

umów leasingowych wg wzoru umowy Wykonawcy na każdy pojazd, które będą 

załącznikiem do umowy zasadniczej określonej w SIWZ przez Zamawiającego (Istotne dla 

stron postanowienia, które zostaną wpro¬wadzone do treści zawieranej umowy w sprawie 

zamó¬wienia publicznego – załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2. do SIWZ), z zastrzeżeniem, 

że w przypadku wątpliwości i rozbieżności pomiędzy umową zasadniczą a umowami 

leasingowymi rozstrzygające znaczenia mają zapisy umowy określone przez Zamawiającego. 

Zamawiający nie dopuszcza, jako załączników umów leasingowych zawierających zapisy 

sprzeczne w stosunku do zapisów umowy z Zamawiającym i/lub naruszających 

postanowienia SIWZ oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. Umieszczenie takich 

zapisów w umowie leasingowej jest bezskuteczne wobec Zamawiającego. Zamawiający 



dopuszcza również zastosowanie wzoru umowy leasingowej - Leasingodawcy z 

uwzględnieniem Istotnych postanowień umowy (załącznik odpowiednio nr 4.1 i 4.2). 9. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera odpowiednio załącznik nr 5A i 5B do 

SIWZ. 10. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia poprzez odesłanie do norm, 

europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji 

technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, znaków towarowych, 

patentów, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub 

usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza rozwiązania 

równoważne opisywanym. Wykonawca który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego 

dostawy i usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ilekroć w SIWZ 

mowa jest o polskich normach, należy przez to rozumieć polskie normy przenoszące normy 

europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

lub inne normy lub dokumenty, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy. 11. Wymagany 

minimalny okres gwarancji: 1) Dla Części nr 1: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z 

opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 

do 3 500kg z samowyładowczą skrzynią ładunkową – 24 miesiące; 2) Dla Części nr 2: 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu 

ciężarowego wraz osprzętem o dopuszczalnej masie całkowitej min. 18 000 kg – 24 miesiące; 

na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy – załącznik odpowiednio nr 

4.1 i 4.2 do SIWZ. Okres udzielonej gwarancji jest równy okresowi rękojmi. Wykonawca w 

okresie trwania umowy leasingu zapewni autoryzowany serwis gwarancyjny i 

pogwarancyjny. Organizację oraz koszt transportu przedmiotu zamówienia (pojazdów) do 

autoryzowanej stacji serwisowej, jak również koszt okresowych przeglądów w okresie 

trwania umowy leasingu ponosi wyłącznie Zamawiający. Autoryzowany serwis winien 

znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego. 12. 

Przedmiot zamówienia oraz obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia 

określają także Istotne postanowienia umów, odpowiednio dla każdej części zamówienia, 

które stanowią załączniki nr 4.1 i 4.2 do SIWZ.  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: II.  

Punkt: 9)  

W ogłoszeniu jest: 1. Termin realizacji poszczególnych dostaw: 1) Dla Części nr 1: 30 

listopada 2018 r. 2) Dla Części nr 2: 31 października 2018 r. 2. Wymagania dotyczące 

leasingu: 1) Leasing operacyjny. 2) Ilość rat leasingowych – 59 miesięcy, okres leasingu – 60 

miesięcy. 3) Opłata wstępna (czynsz inicjalny) – w wysokości 5%. 4) Zamawiający 

przewiduje 60 – miesięczny okres leasingu. W okresie leasingu Zamawiający uiści na rzecz 

Wykonawcy (leasingodawcy) 59 równych miesięcznych rat leasingowych. Wartość 

wszystkich rat leasingowych Wykonawca (leasingodawca) zobowiązany jest wskazać w 

harmonogramie finansowania zamówienia, o którym mowa w ppkt. 5). 5) Wykonawca 

(leasingodawca) podaje: a) Wysokość (kwotę) opłaty inicjalnej, b) Wartość wszystkich rat 

leasingowych w okresie leasingu, c) Wysokość (kwotę) opłaty za wykup przedmiotu 

zamówienia. 6) Raty leasingowe zostaną przedstawione w harmonogramie spłat jako równe i 

stałe w całym okresie trwania umowy leasingu. 7) Opłata resztowa - końcowa (wykupu) 5% 

wartości początkowej przedmiotu zamówienia.  

W ogłoszeniu powinno być: 1. Termin realizacji poszczególnych dostaw: 1) Dla Części nr 1: 

30 listopada 2018 r. 2) Dla Części nr 2: 31 października 2018 r. 2. Okres leasingu 60 

miesięcy, w tym: 59 rat leasingowych, do 30 dni od ostatniej raty - wykup przedmiotu 

leasingu.  



 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: IV.  

Punkt: 6.2)  

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: Data: 2018-09-17, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze 

względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu: Data: 2018-09-21, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, 

ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich 

mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : język 

polski  

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:  
Numer sekcji: ZAŁĄCZNIK I CZĘŚĆ NR 2  

Punkt: 1)  

W ogłoszeniu jest: PODWOZIE 47 Tylny zaczep do przyczepy do 3,5 t wraz z gniazdem 

elektrycznym 12V  

W ogłoszeniu powinno być: PODWOZIE 47 Tylny zaczep jak do przyczepy ciężarowej 

wraz z gniazdem elektrycznym 24V  
 


