
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 235973-2012 z dnia 2012-11-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - 
Legnica 
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostawy w formie leasingu 

operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego. Usługa leasingu, o której 
mowa w zdaniu poprzednim obejmuje również opcję wykupu samochodu osobowego 
będącego... 

Termin składania ofert: 2012-11-19  

 

Numer ogłoszenia: 466398 - 2012; data zamieszczenia: 22.11.2012 
 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 235973 - 2012 data 08.11.2012 r. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Wojska Polskiego 1/lok.5, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 855 33 02. 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.3). 
• W ogłoszeniu jest: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu 

zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi dostawy w 
formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu osobowego. 
Usługa leasingu, o której mowa w zdaniu poprzednim obejmuje również opcję 
wykupu samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu. Szczegółowe 
warunki dotyczące leasingu określają postanowienia SIWZ, Ogólnych 
warunków umowy stanowiących załącznik do SIWZ oraz Ogólnych 
Warunków Umowy Leasingu (o ile Wykonawca wyrazi wolę ich podpisania 
oraz o ile nie będą one mniej korzystne od postanowień zawartych w 
Ogólnych warunków umowy stanowiących załącznik do SIWZ). Samochód 
osobowy, o którym mowa powyżej powinien być fabrycznie nowy 
(wyprodukowany nie wcześniej niż w 2012r.) nie używany wcześniej do jazd 
próbnych, demonstracyjnych, ani jakichkolwiek innych czynności 
związanych z działalnością marketingową (promocyjną) Wykonawcy. 
Szczegółowy opis techniczny samochodu, o którym mowa powyżej stanowi 
załącznik do SIWZ będący jej integralną częścią. Czas trwania umowy 
leasingu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) miesięcy od dnia wydania 
samochodu będącego przedmiotem umowy leasingu. Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z harmonogramem spłat stanowiącym 
załącznik do umowy o udzielenie zamówienia publicznego (umowy leasingu). 

• W ogłoszeniu powinno być: II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub 
zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie 
usługi dostawy w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego 
samochodu osobowego. Usługa leasingu, o której mowa w zdaniu 
poprzednim obejmuje również opcję wykupu samochodu osobowego będącego 



przedmiotem leasingu. Szczegółowe warunki dotyczące leasingu określają 
postanowienia niniejszej SIWZ, Ogólnych warunków umowy stanowiących 
załącznik do niniejszej SIWZ oraz Ogólnych Warunków Umowy Leasingu (o 
ile Wykonawca wyrazi wolę ich podpisania oraz o ile nie będą one mniej 
korzystne od postanowień zawartych w Ogólnych warunkach umowy 
stanowiących załącznik do niniejszej SIWZ). Ogólne Warunki Umowy 
Leasingu obowiązujące u Wykonawcy winny zostać dołączone do oferty 
składanej w przedmiotowym postępowaniu. Samochód osobowy, o którym 
mowa w pkt. 1 powinien być fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej 
niż w 2012r.) nie używany wcześniej do jazd próbnych, demonstracyjnych, 
ani jakichkolwiek innych czynności związanych z działalnością marketingową 
(promocyjną) Wykonawcy. Szczegółowy opis techniczny samochodu, o którym 
mowa w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej SIWZ będący jej integralną 
częścią. Czas trwania umowy leasingu: 48 (słownie: czterdzieści osiem) 
miesięcy od dnia wydania samochodu będącego przedmiotem umowy 
leasingu. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie z 
harmonogramem spłat stanowiącym załącznik do umowy o udzielenie 
zamówienia publicznego (umowy leasingu). Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy świadczenia w stosunku do pojazdu będącego przedmiotem 
dostawy w formie leasingu operacyjnego, zgodnie ze szczegółowymi 
postanowieniami niniejszej SIWZ, usług serwisowych w skład których 
wchodzi co najmniej: a) organizacja wszelkich przeglądów oraz konserwacji 
pojazdu określonych w instrukcji obsługi pojazdu realizowanych zgodnie z 
instrukcją producenta pojazdu (związanych z normalną/standardową 
eksploatacją), b)dokonywanie napraw w okresie gwarancji powstałych w 
skutek normalnego/standardowego użytkowania, c) dokonywanie wszelkich 
napraw i remontów związanych z normalną/standardową eksploatacją w 
okresie pogwarancyjnym obejmujących np. wymianę klocków hamulcowych, 
tarcz, d) zarządzanie ogumieniem w pojedzie będącym przedmiotem leasingu 
obejmujące organizację (wymianę) opon letnich i zimowych wraz z ich 
wyważaniem, przechowywanie oraz zakup. Przedmiotowa usługa będzie 
realizowana dwa razy do roku (nie są nią objęte naprawy uszkodzeń 
mechanicznych oraz tych powstałych w wyniku ponadnormatywnego 
zużycia), e) assistance 24h (w tym samochód zastępczy w razie awarii lub 
szkody, holowanie, usprawnienie na miejscu zdarzenia). 7. 
Ponadnormatywnym zużyciem, o którym mowa w 6 są m. in. uszkodzenia 
podwozia i elementów jezdnych, w tym zawieszenia, zanieczyszczenia 
wnętrza, w tym komory silnika i elementów jezdnych podwozia, urwane ucha 
holownicze ora inne urwane, pęknięte uszkodzone (znajdujące się wewnątrz 
jak i na zewnątrz pojazdu).. 

• Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4). 
• W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu lub ofert: 19.11.2012 godzina 10:00, miejsce: ul. 
Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, Sekretariat. 

• W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.11.2012 godzina 
11:00, miejsce: ul. Wojska Polskiego 1 lok. 5, 59-220 Legnica, Sekretariat. 

II.2) Tekst, który należy dodać: 

• Miejsce, w którym należy dodać tekst: III.4). 



• Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: W celu potwierdzenia, że 
oferowane usługi odpowiadają wymaganiem określonym przez 
Zamawiającego Zamawiający żąda przedłożenia wraz z ofertą: 1.Ogólne 
Warunki Umowy Leasingu obowiązujące u Wykonawcy.. 

 


