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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475682-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Ciechanów: Pojazdy do zbierania odpadów
2020/S 197-475682

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 190-458344)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie
Adres pocztowy: Gostkowska 83
Miejscowość: Ciechanów
Kod NUTS: PL922 Ciechanowski
Kod pocztowy: 06-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marta Gogolewska Krzysztof Jeziółkowski
E-mail: puk@pukciechanow.pl 
Tel.:  +48 236722242
Faks:  +48 236722242
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.pukciechanow.pl

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych samochodów typu śmieciarka na podwoziu 
trzyosiowym
Numer referencyjny: ZPD/1/2020

II.1.2) Główny kod CPV
34144511 Pojazdy do zbierania odpadów

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego trzech fabrycznie nowych samochodów 
typu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie w 
zamian za zapłatę przez leasingobiorcę umówionych opłat z podziałem na następujące części (zadania):
I. część 1 – dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym o 

pojemności zabudowy min. 21 m3;
II. część 2 – dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym z myjką 
do mycia i dezynfekcji pojemników;
III. część 3 – dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym do 
odpadów „BIO”.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

05/10/2020

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 190-458344

Sekcja VII: Zmiany
VII.1) Informacje do zmiany lub dodania

VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 1
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym o pojemności 

zabudowy min. 21 m3

Warunki leasingu:
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 59 miesięcy, w tym zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączył do SIWZ, jako załącznik nr. 3;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający załączył do SIWZ jako załącznik nr 3.
Powinno być:
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Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym o pojemności min 21 

m3.
Warunki leasingu:
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający załączył do SIWZ jako załącznik nr 3.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 2
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym z myjką do mycia i 
dezynfekcji pojemników.
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 59 miesięcy, w tym zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączył do SIWZ, jako załącznik nr. 3.
Powinno być:
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Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym z myjka do mycia i 
dezynfekcji pojemników
Warunki leasingu:
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na Zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający załączył do SIWZ jako załącznik nr 3.
Numer sekcji: II.2.4
Część nr: 3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Opis zamówienia:
Zamiast:
Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarka na podwoziu trzyosiowym do odpadów „BIO”.
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 59 miesięcy, w tym zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołączył do SIWZ, jako załącznik nr. 3.
Powinno być:
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Dostawa w formie leasingu operacyjnego samochodu śmieciarki na podwoziu trzyosiowym do odpadów „BIO”.
Warunki leasingu:
1) leasing operacyjny;
2) waluta umowy leasingu: polski złoty;
3) umowa leasingu będzie trwała 60 miesięcy, w tym Zamawiający uiści w okresie jej trwania 59 równych rat 
leasingowych;
4) opłata wstępna: w wysokości 10 % wartości netto przedmiotu leasingu, płatne w terminie 7 dni od podpisania 
pozytywnego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia;
5) oprocentowanie stałe, raty niezmienne w okresie trwania umowy leasingu;
6) przeniesienie własności przedmiotu leasingu na zamawiającego po zakończeniu okresu, na który zawarto 
umowę;
7) wartość wykupu: do 1 % ceny netto przedmiotu leasingu;
8) pozostałe warunki leasingu regulowane są odrębną umową oraz postanowienia kodeksu cywilnego.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający załączył do SIWZ jako załącznik nr 3.

VII.2) Inne dodatkowe informacje:

09/10/2020 S197
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5


