PKS w Szczecinku spółka z o.o.
ul. Cieślaka 6a
78-400 Szczecinek

Szczecinek, dnia 4 maja 2015r.

ZMIANA
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-3/2015 w trybie
przetargu nieograniczonego na leasing finansowy 3 nowych autobusów turystycznych
wraz z odkupieniem 3 używanych autobusów, rok produkcji 2012.
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej – przekazane do publikacji Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 26 lutego 2015r.
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Szczecinku działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn.
zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP – 3/2015 na leasing finansowy
3 nowych autobusów turystycznych wraz z odkupieniem 3 używanych autobusów, rok
produkcji 2012.
Zakres zmian jest następujący:
1) W rozdziale I, pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Podpisany przez Zamawiającego protokół odbioru technicznego nowego autobusu
stanowi podstawę do rejestracji i ubezpieczenia pojazdu, które dalej będą stanowić
podstawę do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.”;
2) W rozdziale XVII, w pkt 18 zdanie 2 przepisu otrzymuje brzmienie:
„W przypadku nie powstania skutków prawnych umowy leasingu, o której jest mowa jak
wyżej, w terminie do 14 dni od zawarcia tej umowy, na skutek niewykonania przez
Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie któregokolwiek z obowiązków
wymienionych jak wyżej, kwoty wpłacone przez Wykonawcę w wykonaniu obowiązku
określonego wyżej nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego, a umowa leasingu nie
zostanie zawarta z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Wykonawcy i zostanie to
potraktowane jako uchylenie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy
z konsekwencjami określonymi w art. 94 ust. 3 ustawy.”
3) W rozdziale XIII:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szczecinek 78-400 przy ulicy
Cieślaka 6a w Sekretariacie do dnia 14 maja 2015r. godz. 1100”
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego jak wyżej, Sala konferencyjna dnia
14 maja 2015r. o godz. 1200”
W pozostałym zakresie treść SIWZ pozostaje bez zmian.

