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PKS.SA- DA/ZP/18/04/2016/1                                                       

 
 

 

 

Z M I A N Y   I   W Y J A Ś N I E N I A   S I W Z 

 

 

 

I. Zamawiający niniejszym informuje o zmianach w SIWZ i ogłoszeniu o 

zamówieniu na leasing operacyjny 8 autobusów (PKS.SA-DA/ZP/14/03/2016/1). 
 

Zamawiający postanawia dokonać zmian w ten sposób, że: 

 

1) pkt 6 rozdziału III SIWZ otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące 

brzmienie: 

„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.”, 

 

2) pkt 1 rozdziału XI SIWZ otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące 

brzmienie: 

„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.”, 

 

3) pkt 3 rozdziału XI SIWZ otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące 

brzmienie: 

„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.”, 

 

4) pkt 5 rozdziału XII SIWZ otrzymuje – zamiast dotychczasowego – następujące 

brzmienie: 

„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 maja 2016 r.”, 
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5) pkt 13 OWU w rozdziale XVI SIWZ otrzymuje – zamiast dotychczasowego – 

następujące brzmienie: 

„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 stosunku do niedostarczonych jeszcze pojazdów, które może 

on zrealizować w terminie kolejnych 3 miesięcy, licząc od dnia upływu naruszonego 

terminu.”, 

 

6) zmienia załącznik nr 7 do SIWZ w ten sposób, że pkt 13 w tabeli zawartej w 

załączniku nr 7 do SIWZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„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.”. 

 

Zamawiający zamieszcza niniejszą informację, jak również udostępnia SIWZ i 

załącznik do SIWZ po dokonanych zmianach: 

- tekst jednolity aktualnego SIWZ, 

- tekst jednolity aktualnego załącznika nr 7 do SIWZ, 

na swojej stronie internetowej, a także przekazuje je niezwłocznie wszystkim 

wykonawcom, którym przekazano SIWZ. 

 

 

II. Zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień dotyczących SIWZ na leasing 

operacyjny 8 autobusów, znak postępowania nadany przez zamawiającego: 

PKS.SA-DA/ZP/14/03/2016/1, oraz informuje o krokach podjętych w związku z 

otrzymanymi zapytaniami: 

 

Pytanie: 

1. W związku z treścią Rozdziału X, pkt 11 SIWZ prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający 

wyraża zgodę, aby udzielenie dodatkowego zamówienia mogło nastąpić po uprzedniej 

pozytywnej ocenie sytuacji finansowej Zamawiającego w okresie sprzed dnia 

udzielenia tego zamówienia?. W przypadku braku pozytywnej oceny Wykonawca nie 

byłby zobowiązany do wyrażenia zgody na realizację zamówienia uzupełniającego. 
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Odpowiedź 

 

Zamawiający wyraża zgodę, aby udzielenie dodatkowego zamówienia mogło 

nastąpić po uprzedniej pozytywnej ocenie sytuacji finansowej Zamawiającego w 

okresie sprzed dnia udzielenia tego zamówienia. 

 

Pytanie: 

2. W związku z treścią Rozdziału XII, pkt 5, jak również Rozdziału XVI pkt 26, prosimy o 

dopuszczenie możliwości składania ofert na bazie stałej stopy fix dla PLN. W tej chwili 

bowiem stopa stała jest na bardzo atrkacyjnym poziomie nawet dla transakcji 5 

letnich, co pozwoliłoby Zamawiającemu na osiągnięcie lepszej ceny leasingu. 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie: 

3. W związku z treścią Rozdziału XV, pkt 2., czy Zamawiający dopuszcza ustanowienie 

równoważnego dodatkowego zabezpieczenia w przypadku niewyrażenia zgody przez 

Walne Zgromadzenie Zamawiającego na zabezpieczenie w postaci hipoteki, 

określonej w tym punkcie?  

Odpowiedź 

Zamawiający może ustanowić inne zabezpieczenie wierzytelności na majątku Spółki, 

o ile uzyska w tym zakresie zgodę Walnego Zgromadzenia Zamawiającego (stanowi 

to warunek zastosowania zabezpieczenia wierzytelności). 

 

Pytanie: 

4. Czy Zamawiający dopuszcza dodatkowe zabezpieczenie w postaci weksla in blanko 

wystawionego przez Zamawiającego? 

 

 

 



Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna • 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1, tel: 85 675 02 18, fax: 85 675 10 36,  

e-mail: info@pks.bialystok.pl 

NIP: 542-020-00-91 • REGON: 000617918 • Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy • KRS: 000246383 • Kapitał zakładowy: 12 000 000 PLN 

 

www.pks.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

Odpowiedź 
 

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w rozdziale XVI SIWZ obligatoryjne warunki 

umowy (OWU) nie wykluczają, że zaproponowana przez Wykonawcę umowa 

przewidywać będzie wystawienie weksla in blanco, wobec czego zaproponowana umowa 

może zawierać taką regulację (przy czym nie powinna powodować sprzeczności z 

OWU). 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że nie uznaje weksla za zabezpieczenie w 

rozumieniu SIWZ. 

 

Pytanie: 

5. Czy Zamawiający dopuszcza otrzymywanie e-faktur? 

Odpowiedź 
 

      Nie. 

 

Pytanie: 

6. W związku z treścią Rozdziału XVI, pkt. 15 prosimy o podanie zakresu ubezpieczenia, 

w jakim Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu.  

Odpowiedź 

     Zamawiający zobowiązany będzie ubezpieczyć na swój koszt przedmiot leasingu w 

zakresie ryzyk OC, AC i NW, zgodnie z pkt 15 OWU w rozdziale XVI SIWZ. 

 

Pytanie: 

7. Czy Zamawiający dopuści, aby zawrzeć 10 odrębnych umów leasingu na każdy z 

autobusów oddzielnie?   

Odpowiedź 
 

      Tak. 
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Pytanie: 

8. W związku z pytaniem powyższym oraz Rozdziałem XVI, pkt 13 i pkt 25, prosimy o 

doprecyzowanie kary za opóźnienie w dostawie. Czy podana w SIWZ kara z z tego 

tytułu dotyczy opóźnienia w dostawie jednego autobusu, czy całej partii autobusów? 

W ocenie Wykonawcy, jeśli kara 5000 zł dotyczy opóźnienia w dostawie nawet 

jednego autobusu, jest karą niewspółmierną do warunków rynkowych, bowiem koszt 

wynajmu jednego autobusu turystycznego na jeden dzień zamyka się w kwocie 1000-

1500 zl netto. Ponadto w poprzednich postępowaniach ogłaszanych przez 

Zamawiającego na zbliżone dostawy kara ta była określona przez Zamawiającego na 

kwotę 500 zł za dzień opóźnienia w dostawie jednego autobusu. Zatem prosimy 

Zamawiającego o doprecyzowanie tej kary jako kary za opóźnienie w dostawie 

jednego autobusu na kwotę 500 zł za jeden dzień opóźnienia. 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż kara umowna w kwocie 5000,- zł (słownie: pięć tysięcy       

złotych) stosowana będzie w ten sposób, że w przypadku braku dostarczenia 

wszystkich wymaganych autobusów w terminie określonym w pkt 13 OWU w 

Rozdziale XVI SIWZ Zamawiający będzie naliczał jedną karę w kwocie 5000,- zł 

dziennie, od upływu terminu dostarczenia wszystkich autobusów do momentu 

dostarczenia wszystkich wymaganych autobusów. 

 

Pytanie: 

9. W związku z pkt 6 Rozdziału III oraz pkt 13 Rozdziału XVI SIWZ prosimy o określenie 

terminu dostawy jako 6 miesięcy od daty zawarcia umowy leasingu. Określenie 

terminu dostawy na 6 miesięcy od dnia upływu terminu do składania ofert, które się 

pojawia w powyższych punktach, jest z punktu widzenia Wykonawcy nielogiczne, 

bowiem wymaga od Wykonawcy zaciągnięcia zobowiązania u producenta autobusów 

mimo ryzyka, że oferta danego  wykonawcy nie zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza 

 

Odpowiedź 

 

Zamawiający wyraża zgodę, by 6-miesięczny termin dostarczenia autobusów był 

liczony od dnia zawarcia umowy z wykonawcą. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający dokonuje zmian, o których mowa w pkt I 

niniejszego zawiadomienia. 
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Pytanie: 

10. Czy Zamawiający zaakceptuje, że w przypadku zmiany ustawowej stawki VAT 

wynagrodzenie ulegnie automatycznie zmianie adekwatnie do zmiany wysokości 

stawki VAT ustanowionej przez ustawodawcę bez dodatkowych wniosków i 

dokumentów? 

 

Odpowiedź 
 

Zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki VAT będą następować zgodnie 

z pkt 17 OWU w Rozdziale XVI SIWZ. 

 

 

Pytanie: 

11. Czy Zamawiający wyraża zgodę na płatność podatku od środków transportu na bazie 

refaktury wystawionej przez Wykonawcę zgodnie ze stawkami urzędowymi? Stawki te 

są ustalane każdego roku indywidualnie. 

 

Odpowiedź 

 

Tak, zgodnie z pkt 20 OWU w Rozdziale XVI SIWZ. 
 

 

Pytanie: 

12. Czy Zamawiający dopuści jako dodatkowe zabezpieczenie transakcji weksel in blanco 

wraz z deklaracją wekslową, proszeo określenie ewentualnych form zabezpieczenia 

transakcji proponowanych przez Zamawiającego? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wyjaśnia, że przedstawione w rozdziale XVI SIWZ obligatoryjne 

warunki umowy (OWU) nie wykluczają, że zaproponowana przez Wykonawcę 

umowa przewidywać będzie wystawienie weksla in blanco, wobec czego 

zaproponowana umowa może zawierać taką regulację (przy czym nie powinna 

powodować sprzeczności z OWU). 

Zamawiający wskazuje jednocześnie, że nie uznaje weksla za zabezpieczenie w 

rozumieniu SIWZ. 

Zamawiający dopuszcza ustanowienie zabezpieczenia wierzytelności poprzez 

ustanowienie hipoteki zgodnie z pkt 2 w Rozdziale XV SIWZ (m.in. pod tym 

warunkiem, że Zamawiający uzyska w tym zakresie zgodę Walnego Zgromadzenia 

Zamawiającego). Zamawiający może dopuścić inne zabezpieczenie na majątku 

Spółki, o ile uzyska w tym zakresie zgodę Walnego Zgromadzenia Zamawiającego 

(stanowi to warunek zastosowania zabezpieczenia wierzytelności). 
 



Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku Spółka Akcyjna • 15-482 Białystok, ul. Fabryczna 1, tel: 85 675 02 18, fax: 85 675 10 36,  

e-mail: info@pks.bialystok.pl 

NIP: 542-020-00-91 • REGON: 000617918 • Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy • KRS: 000246383 • Kapitał zakładowy: 12 000 000 PLN 

 

www.pks.bialystok.pl 

 

 

Pytanie: 

13. Czy Zamawiający będzie ponosił koszty opłacania mandatów przez organy ścigania 

albo też innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym, które nie były znane w 

dniu podpisania umowy i w związku z tym nie zostały wzięte pod uwagę przy 

kalkulowaniu oferty ? 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie: 

14. Czy Zamawiający będzie pokrywał koszty związane z udzieleniem odpowiedzi przez 

Wykonawcę na zapytania organów takich jak: Policja, Straż Miejska, Inspekcja 

Transportu Drogowego, itp.? 

Odpowiedź 

Tak. 

 

Pytanie: 

15. Czy Zamawiający zaakceptuje wzór umowy leasingowej stosowanej przez 

Leasingodawcę wraz z OWL stosowanymi w spółce z uwzględnieniem istotnych 

zapisów ujętych w SIWZ? 

Odpowiedź 

Stosunek prawny ukształtowany przez Zamawiającego i wykonawcę, którego oferta 

zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, opierał będzie się na zaproponowanym 

przez wykonawcę wzorze umowy leasingu ze wszystkimi jej załącznikami, które 

wykonawca będzie chciał stosować (w tym np. ogólnymi warunkami umów), przy 

czym stosunek ten musi odpowiadać wymaganiom SIWZ,  w tym w szczególności 

OWU zawartym w rozdziale XVI SIWZ. Mając na uwadze powyższe, stosunek 

leasingu między stronami kształtować będzie również porozumienie (załącznik nr 8 

do SIWZ), które wykonawca będzie zobowiązany zawrzeć z Zamawiającym. Zgodnie 

z tym porozumieniem zasady opisane w SIWZ i wynikające z załącznika nr 7 do 

SIWZ, będą miały pierwszeństwo przed regulacjami wynikającymi z przedłożonych 

przez wykonawcę dokumentów kształtujących między stronami stosunek leasingu, w  
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przypadku jeżeli regulacje dokumentów przedłożonych przez wykonawcę byłyby  

sprzeczne z zasadami opisanymi w SIWZ lub wynikającymi z załącznika nr 7 do 

SIWZ albo gdyby prowadziły do ich bezskuteczności. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

  

 


