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Unia Europejska

Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: http://
simap.europa.eu

Ogłoszenie dodatkowych
informacji, informacje o

niekompletnej procedurze lub
sprostowanie

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe:

Oficjalna nazwa:  Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna

Krajowy numer identyfikacyjny:  (jeżeli jest
znany) _____

Adres pocztowy: ul. Fabryczna 1

Miejscowość:  Białystok Kod pocztowy:  15-482 Państwo:  Polska (PL)

Punkt kontaktowy:  _____ Tel.: +48 603727299

Osoba do kontaktów:  Artur Zysk

E-mail:  info@pks.bialystok.pl Faks:  +48 856751036

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego:  (URL) www.pks.bialystok.pl

Adres profilu nabywcy:  (URL) _____

Dostęp elektroniczny do informacji:  (URL) _____

Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału:  (URL) _____

I.2) Rodzaj zamawiającego:
Instytucja zamawiająca Podmiot zamawiający

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu:
LEASING OPERACYJNY 8 AUTOBUSÓW

II.1.2) Krótki opis zamówienia lub zakupu:  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. leasing
operacyjny przez okres 5 lat licząc od dnia wydania pojazdu zamawiającemu, 8 nowych (zgodnie z art. 2 pkt 10
lit. a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz.U.2011.177.1054 j.t., ze zm) autobusów
tej samej marki posiadających, co najmniej 40 miejsc siedzących dla podróżnych (z wyłączeniem kierowcy).

II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
 Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66114000  
Dodatkowe przedmioty 34121100  
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Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury  (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona
Negocjacyjna
Negocjacyjna przyspieszona
Dialog konkurencyjny
Negocjacyjna z uprzednim ogłoszeniem
Negocjacyjna bez uprzedniego ogłoszenia
Negocjacyjna z publikacją ogłoszenia o zamówieniu
Negocjacyjna bez publikacji ogłoszenia o zamówieniu
Udzielenie zamówienia bez uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii

Europejskiej

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Numer referencyjny:   (podano w pierwotnym ogłoszeniu)
PKS.SA-DA/ZP/14/03/2016/1

IV.2.2)Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną: 
Pierwotne ogłoszenie przesłane przez

eNotices
TED eSender

Login:   ENOTICES_specpzp
Dane referencyjne ogłoszenia:   2016-035267   rok i numer dokumentu

IV.2.3)Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja: 
Numer ogłoszenia w Dz.U.:  2016/S 057-096794  z dnia:  22/03/2016  (dd/mm/rrrr)

IV.2.4)Data wysłania pierwotnego ogłoszenia: 
18/03/2016  (dd/mm/rrrr)
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Ogłoszenie dotyczy:
Procedury niepełnej
Sprostowania
Informacji dodatkowych

VI.2) Informacje na temat niepełnej procedury udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało przerwane
Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne
Zamówienia nie udzielono
Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji

VI.3) Informacje do poprawienia lub dodania :

VI.3.1)
Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą
Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą
Oba przypadki

VI.3.2)
W ogłoszeniu pierwotnym
W odpowiedniej dokumentacji przetargowej

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)
W obu przypadkach

  (więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej)

VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 16 lit. d) OWU w rozdziale XVI
SIWZ

Zamiast:
d) zamawiający będzie mógł
dochodzić roszczeń z tytułu
gwarancji za wady także po upływie
terminu, o którym mowa w lit. b),
jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu.

Powinno być:
d) zamawiający będzie mógł
dochodzić roszczeń z tytułu
gwarancji za wady także po upływie
terminu, o którym mowa w lit. b),
jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu i wady nie
usunięto.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
załącznik nr 2 do SIWZ

Zamiast:
dostawca autobusu musi posiadać
na terenie Polski minimum 5
stacji serwisowych, w tym 1
stację w odległości do 30 km od
zamawiającego

Powinno być:
autobusy zaoferowanej marki (typu,
modelu) muszą posiadać na terenie
Polski minimum 5 stacji serwisowych
wykonujących czynności obsługi
gwarancyjnej i pogwarancyjnej, w
tym 1 stację w odległości do 30 km
od zamawiającego

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
załącznik nr 2 do SIWZ

Zamiast:
zbiornik paliwa o pojemności 120 –
250 dm3

Powinno być:
zbiornik paliwa o pojemności min.
120 dm3

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
załącznik nr 7 do SIWZ

Zamiast:
d) zamawiający będzie mógł
dochodzić roszczeń z tytułu
gwarancji za wady także po upływie
terminu, o którym mowa w lit. b),
jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu.

Powinno być:
d) zamawiający będzie mógł
dochodzić roszczeń z tytułu
gwarancji za wady także po upływie
terminu, o którym mowa w lit. b),
jeżeli reklamował wadę przed
upływem tego terminu i wady nie
usunięto.
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Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 6 rozdziału III SIWZ

Zamiast:
6. Wymaga się, aby wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających, co najmniej 40 miejsc
siedzących dla podróżnych zostało
przekazanych zamawiającemu do
używania w terminie 6 miesięcy od
dnia upływu terminu do składania
ofert.

Powinno być:
6. Wymaga się, aby wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających, co najmniej 40 miejsc
siedzących dla podróżnych zostało
przekazanych zamawiającemu do
używania w terminie 6 miesięcy od
dnia zawarcia umowy z wykonawcą.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 1 rozdziału XI SIWZ

Zamiast:

1.Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Białymstoku
Spółka Akcyjna, adres: ul. Fabryczna
1, 15-482 Białystok, SEKRETARIAT
ZAMAWIAJĄCEGO.
Termin składania ofert: do 28
kwietnia 2016 r., do godziny 12:00.

Powinno być:

1.Miejsce składania ofert:
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Białymstoku
Spółka Akcyjna, adres: ul. Fabryczna
1, 15-482 Białystok, SEKRETARIAT
ZAMAWIAJĄCEGO.
Termin składania ofert: do 13 maja
2016 r., do godziny 12:00

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 3 rozdziału XI SIWZ

Zamiast:
3.Miejsce otwarcia ofert:
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Białymstoku
Spółka Akcyjna, adres: ul.
Fabryczna 1, 15-482 Białystok,
SALA KONFERENCYJNA
ZAMAWIAJĄCEGO. Termin otwarcia
ofert: 28 kwietnia 2016 r., godzina
12:15.

Powinno być:
3.Miejsce otwarcia ofert:
Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Białymstoku
Spółka Akcyjna, adres: ul.
Fabryczna 1, 15-482 Białystok,
SALA KONFERENCYJNA
ZAMAWIAJĄCEGO. Termin otwarcia
ofert: 13 maja 2016 r., godzina 12:15

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 5 rozdziału XII SIWZ

Zamiast:
5. Miesięczne raty leasingu są
wyrażone w stałej wysokości
przez cały okres leasingu – okres
trwania umowy, z zastrzeżeniem
pkt 26 obligatoryjnych warunków
postanowień umowy leasingowej
w rozdziale XVI (oprocentowanie
w okresie leasingu będzie zmienne
i oparte na stawce WIBOR dla
depozytów 1-miesięcznych
(1M)). W składanej ofercie
wykonawca powinien oprzeć się na
stawce WIBOR dla depozytów 1-
miesięcznych (1M) obowiązującej na
dzień 5 kwietnia 2016 r.

Powinno być:
Miesięczne raty leasingu są
wyrażone w stałej wysokości
przez cały okres leasingu – okres
trwania umowy, z zastrzeżeniem
pkt 26 obligatoryjnych warunków
postanowień umowy leasingowej
w rozdziale XVI (oprocentowanie
w okresie leasingu będzie zmienne
i oparte na stawce WIBOR dla
depozytów 1-miesięcznych
(1M)). W składanej ofercie
wykonawca powinien oprzeć się na
stawce WIBOR dla depozytów 1-
miesięcznych (1M) obowiązującej na
dzień 5 maja 2016 r.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
pkt 13 OWU w rozdziale XVI SIWZ

Zamiast:
13. Wydanie autobusów
zamawiającemu nastąpi w
ten sposób, że wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających co najmniej 40 miejsc
siedzących zostanie przekazanych
zamawiającemu do używania
w terminie 6 miesięcy od dnia
upływu terminu do składania
ofert. Jeżeli wydanie przedmiotu
leasingu nie nastąpi zgodnie z
warunkami zdania poprzedniego,
zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w

Powinno być:
13. Wydanie autobusów
zamawiającemu nastąpi w
ten sposób, że wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających co najmniej 40 miejsc
siedzących zostanie przekazanych
zamawiającemu do używania
w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy z wykonawcą.
Jeżeli wydanie przedmiotu
leasingu nie nastąpi zgodnie z
warunkami zdania poprzedniego,
zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w
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stosunku do niedostarczonych
jeszcze pojazdów, które może on
zrealizować w terminie kolejnych
3 miesięcy, licząc od dnia upływu
naruszonego terminu.

stosunku do niedostarczonych
jeszcze pojazdów, które może on
zrealizować w terminie kolejnych
3 miesięcy, licząc od dnia upływu
naruszonego terminu.

Miejsce, w którym znajduje się
zmieniany tekst:
załącznik nr 7 do SIWZ

Zamiast:
Wydanie autobusów zamawiającemu
nastąpi w ten sposób, że wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających co najmniej 40 miejsc
siedzących zostanie przekazanych
zamawiającemu do używania
w terminie 6 miesięcy od dnia
upływu terminu do składania
ofert. Jeżeli wydanie przedmiotu
leasingu nie nastąpi zgodnie z
warunkami zdania poprzedniego,
zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w
stosunku do niedostarczonych
jeszcze pojazdów, które może on
zrealizować w terminie kolejnych
3 miesięcy, licząc od dnia upływu
naruszonego terminu.

Powinno być:
Wydanie autobusów zamawiającemu
nastąpi w ten sposób, że wszystkie 8
podlegających dostawie autobusów
posiadających co najmniej 40 miejsc
siedzących zostanie przekazanych
zamawiającemu do używania
w terminie 6 miesięcy od dnia
zawarcia umowy z wykonawcą.
Jeżeli wydanie przedmiotu
leasingu nie nastąpi zgodnie z
warunkami zdania poprzedniego,
zamawiającemu przysługuje
prawo odstąpienia od umowy w
stosunku do niedostarczonych
jeszcze pojazdów, które może on
zrealizować w terminie kolejnych
3 miesięcy, licząc od dnia upływu
naruszonego terminu.

VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
pkt 1 rozdziału XI SIWZ

Zamiast:
28/04/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/05/2016   Godzina: 12:00
(dd/mm/rrrr)

Miejsce, w którym znajdują się
zmieniane daty:
pkt 3 rozdziału XI SIWZ

Zamiast:
28/04/2016   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

Powinno być:
13/05/2016   Godzina: 12:15
(dd/mm/rrrr)

VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić

VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia
Miejsce, w którym należy dodać tekst: Tekst do dodania:

VI.4) Inne dodatkowe informacje:
_____

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/04/2016  (dd/mm/rrrr) - ID:2016-052293
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