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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:407977-2021:TEXT:PL:HTML

Polska-Wałbrzych: Pojazdy specjalne
2021/S 153-407977

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2021/S 129-343818)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Adres pocztowy: Al. Wyzwolenia 39
Miejscowość: Wałbrzych
Kod NUTS: PL517 Wałbrzyski
Kod pocztowy: 58-300
Państwo: Polska
E-mail: przetargi@wpwik.pl 
Tel.:  +48 746488127
Faks:  +48 746665960
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.wpwik.pl/

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

II.1.1) Nazwa:
Zakup w formie leasingu pojazdu specjalnego

II.1.2) Główny kod CPV
34114000 Pojazdy specjalne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody 
i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii informatycznej, 
podłączonego do szyny informatycznej podwozia.

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

05/08/2021

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia
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Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 129-343818

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
Zamiast:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody 
i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii informatycznej, 
podłączonego do szyny informatycznej podwozia.1) Wymagania podstawowe (techniczne):
a) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 
2021 roku,b) spełniający wymagania techniczne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych 
w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, c)wymagalny okres gwarancji – min. 24 
miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin,d) gwarancja na przedmiot 
leasingu biegnie od dnia obustronnego podpisania (bez uwag) protokołu odbioru, e)pozostałe szczegóły 
techniczne dotyczące pojazdu określono w opisie zawartym w specyfikacji technicznej (załącznik 1a do 
SWZ).3. Wymagane warunki leasingu dla pojazdu specjalnego określonego w ust. 1:1) leasing operacyjny z 
prawem wykupu;2) opłata wstępna: 0 %;3) okres leasingu: 5 lat;4) 59 rat miesięcznych, pierwsza rata płatna 
w miesiącu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu;5) wartość końcowa (wykup): 
1 % (od wartości netto);6) stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR 1M, umowy leasingu operacyjnego 
zawarte zostaną w oparciu o koszt zmienny (część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie zmianom 
stosownie do zmian stopy WIBOR 1M). W przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0 Zamawiający wyraża 
zgodę na przyjęcie wartości WIBOR = 0 do naliczania rat leasingowych; 7) forma płatności wymagana przez 
zamawiającego: przelew – kwotami wynikającymi z zobowiązań Zamawiającego w umownych terminach 
zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Zamawiający preferuje fakturę w wersji papierowej, natomiast jeżeli jej wystawienie wiązałoby 
się z naliczeniem dodatkowych kosztów Zamawiający wyraża zgodę na e-Fakturę dostarczaną na adres 
mailowy wskazany przez Zamawiającego; 8) koszty amortyzacji ponosi Wykonawca (Leasingodawca); 
9) rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza PLN);10) 
Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco; 11) w kosztach leasingu 
należy ująć wszelkie koszty należne wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu w 
tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, opłaty za zawarcie ubezpieczenia we własnym 
zakresie przez Zamawiającego, wysyłka faktur, koszty wydania pojazdu Zamawiającemu, ewentualnej wyceny 
przedmiotu leasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi. Zamówienie nie 
obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie ubezpieczony przez 
Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściciela. Zamawiający nie będzie obciążany 
przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami za polisy indywidualne. Zamawiający będzie ponosił koszty 
eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów i badań technicznych, opłat środowiskowych, 
podatku od środków transportu, oraz koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu, a 
związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego np. ewentualne mandaty, 
wykonanie niestandardowej obsługi umowy, opóźnienia Zamawiającego z płatnościami (tabela opłat i prowizji 
może stanowić załącznik do umowy).Koszty opłat za rejestrację, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 
wtórnika karty pojazdu lub wtórnika tablic rejestracyjnych będą refakturowane na Zamawiającego i nie 
stanowią składnika cen rat leasingowych (wymaga się udokumentowania poniesionych kosztów przez 
wykonawcę).Pozostałe wymagania określono w SWZ wraz z załącznikami.
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Powinno być:
1. Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu fabrycznie nowego pojazdu specjalnego, 
dwufunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji metodą hydrodynamiczną wyposażonego w system odzysku wody 
i w sterowanie zabudową zautomatyzowane za pomocą urządzenia sterującego w technologii informatycznej, 
podłączonego do szyny informatycznej podwozia.1) Wymagania podstawowe (techniczne):
a) fabrycznie nowy, nieużywany, technicznie sprawny, wolny od wad, wyprodukowany nie wcześniej niż w 
2021 roku,b) spełniający wymagania techniczne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych 
w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
2021 r. poz. 450 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy, c)wymagalny okres gwarancji – min. 24 
miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin,d) gwarancja na przedmiot 
leasingu biegnie od dnia obustronnego podpisania (bez uwag) protokołu odbioru, e)pozostałe szczegóły 
techniczne dotyczące pojazdu określono w opisie zawartym w specyfikacji technicznej (załącznik 1a do 
SWZ).3. Wymagane warunki leasingu dla pojazdu specjalnego określonego w ust. 1:1) leasing operacyjny z 
prawem wykupu;2) opłata wstępna: 0 %;3) okres leasingu: 5 lat;4) 59 rat miesięcznych, pierwsza rata płatna 
w miesiącu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu;5) wartość końcowa (wykup): 
1 % (od wartości netto);6) stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR 1M, umowy leasingu operacyjnego 
zawarte zostaną w oparciu o koszt zmienny (część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie zmianom 
stosownie do zmian stopy WIBOR 1M). W przypadku spadku WIBOR poniżej poziomu 0 Zamawiający wyraża 
zgodę na przyjęcie wartości WIBOR = 0 do naliczania rat leasingowych; 7) forma płatności wymagana przez 
zamawiającego: przelew – kwotami wynikającymi z zobowiązań Zamawiającego w umownych terminach 
zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni od dnia otrzymania faktury przez 
Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza fakturę w wersji papierowej; 8) koszty amortyzacji ponosi Wykonawca 
(Leasingodawca); 9) rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza 
PLN);10) Zamawiający zaakceptuje zabezpieczenie umowy leasingu w formie weksla in blanco; 11) w kosztach 
leasingu należy ująć wszelkie koszty należne wykonawcy w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy 
leasingu w tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, opłaty za zawarcie ubezpieczenia 
we własnym zakresie przez Zamawiającego, wysyłka faktur, koszty wydania pojazdu Zamawiającemu, 
ewentualnej wyceny przedmiotu leasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego wykonania 
usługi. Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie 
ubezpieczony przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściciela. Zamawiający nie 
będzie obciążany przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami za polisy indywidualne. Zamawiający będzie ponosił 
koszty eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów i badań technicznych, opłat środowiskowych, 
podatku od środków transportu, oraz koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu, a 
związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego np. ewentualne mandaty, 
wykonanie niestandardowej obsługi umowy, opóźnienia Zamawiającego z płatnościami (tabela opłat i prowizji 
może stanowić załącznik do umowy).Koszty opłat za rejestrację, wyrobienie wtórnika dowodu rejestracyjnego, 
wtórnika karty pojazdu lub wtórnika tablic rejestracyjnych będą refakturowane na Zamawiającego i nie 
stanowią składnika cen rat leasingowych (wymaga się udokumentowania poniesionych kosztów przez 
wykonawcę).Pozostałe wymagania określono w SWZ wraz z załącznikami.
Numer sekcji: III.1.1
Zamiast:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019,wraz z późniejszymi zmianami). Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz 
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innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów 
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129,wraz z późniejszymi zmianami). Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz 
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów 
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.4
Zamiast:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.9.2019 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 
2019, wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. VI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz 
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów 
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Powinno być:
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku. O udzielenie 
zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 
ust. 1 pkt 1–5 i 7–10 ustawy z 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 
1129, wraz z późniejszymi zmianami) oraz spełniają warunki określone w sekcji III ogłoszenia oraz w rozdz. VI 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz 
innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca. Wymogi dotyczące dokumentów podmiotów 
zagranicznych oraz pozostałe wymogi określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia.
Numer sekcji: III.1.7
Zamiast:
Forma płatności wymagana przez zamawiającego: przelew - kwotami wynikającymi z zobowiązań 
Zamawiającego w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni 
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający preferuje fakturę w wersji papierowej, natomiast 
jeżeli jej wystawienie wiązałoby się z naliczeniem dodatkowych kosztów Zamawiający wyraża zgodę na e-
Fakturę dostarczaną na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego. Koszty amortyzacji ponosi Wykonawca 
(Leasingodawca). Rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza 
PLN).
Pozostałe warunki określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
Powinno być:
Forma płatności wymagana przez zamawiającego: przelew - kwotami wynikającymi z zobowiązań 
Zamawiającego w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni 
od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza fakturę w wersji papierowej. Koszty 
amortyzacji ponosi Wykonawca (Leasingodawca). Rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza 
rozliczania w walucie obcej (poza PLN). Pozostałe warunki określono w Specyfikacji Warunków Zamówienia 
wraz z załącznikami.
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Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:
Oferta musi zachować ważność do: 08/11/2021
Powinno być:
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2021
Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 10:00
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 10/08/2021
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 17/08/2021
Czas lokalny: 11:00

VII.2) Inne dodatkowe informacje:
Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy pomiędzy 
Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie wadium w innej formie niż pieniężna.

10/08/2021 S153
https://ted.europa.eu/TED

5 / 5


