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ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina 
NIP 777 32 74 111, REGON 366024391 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, iż Administratorem Pani/Pana 
danych osobowych jest „Zakład Usług Komunalnych” Sp. z o.o. w Mosinie ul. Sowiniecka 6G, 62-050 Mosina. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zukmosina.pl. Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego 
funkcjonowania Spółki Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane dostawcom systemów i usług IT oraz firmom realizującym masowy wydruk, wysyłkę korespondencji i niszczenie dokumentów, dostawcom usług 
płatniczych, z którymi współpracuje Administrator i mogą zostać udostępnione upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek np. Policja, Sąd. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz 
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony 
danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez 
Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest to wymóg niezbędny by korzystać z naszych usług, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z nich. 

 

 
Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr  KRS 0000656212, wysokość kapitału zakładowego wynosi  915 000,00  zł 

 

Mosina, 06.05.2020 r. 

 

 

 

Postępowanie PUK.01.2020 

 

 

      Do wszystkich wykonawców w postępowaniu  

      PUK.01.2020 

 

 

Dotyczy: Dostawy w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu 

specjalistycznego do odbioru odpadów typu śmieciarka 

 

 

Zamawiający  - „PUK Sp. z o.o. w Mosinie” na podstawie art. 38 ust.4 ustawy  z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) dokonuje 

zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w podanym poniżej zakresie: 

 

1) Pkt. 3.3 leasing operacyjny w SIWZ  

 „okres leasingu – 4 lata (48 miesięcy), 47 równych rat leasingowych. Opłata 

dodatkowa – czynsz inicjalny. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) uiszczana jest 

z ostatnią ratą.” zamiast „okres leasingu – 4 lata, 48 równych lat leasingowych, 

pierwsza rata zawiera ratę leasingu i opłatę wstępną, ostatnia 48 rata zawiera ratę 

leasingu i wykup” 

 

 „Opłata wstępna (czynsz inicjalny) do 20% wartości początkowej pojazdu brutto” 

zamiast „opłata wstępna do 20 % wartości początkowej pojazdu brutto, płatna razem z 

I ratą leasingową” 

 

2) §5 ust. 4 załącznika nr 4 do SIWZ (umowa) 

1. „Płatność wynagrodzenia za dostawę nastąpi w formie 47 równych rat oraz opłaty 

dodatkowej tzw. czynszu inicjalnego. Opłata za wykup (depozyt gwarancyjny) 

uiszczana jest z ostatnią ratą leasingu. Raty leasingowe są o stałym, niezmiennym 

oprocentowaniu w trakcie trwania umowy leasingowej, płatne raz w miesiącu na 

podstawie  harmonogramu  stanowiącego integralną część umowy. Opłata wstępna 

wynosi do 20 % wartości początkowej pojazdu brutto. Opcja wykupu pojazdu do 10% 
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wartości początkowej pojazdu brutto, pod warunkiem spłacenia wszelkich należności 

wynikających z umowy leasingu.” , 

zamiast  

„Płatność wynagrodzenia za dostaw nastąpi w formie 48 równych rat z zastrzeżeniem, 

że pierwsza rata zawiera ratę leasingu i opłatę wstępną, ostatnia 48 rata zawiera ratę 

leasingu i wykup. Raty leasingowe są o stałym, niezmiennym oprocentowaniu w trakcie 

trwania umowy leasingowej, płatne raz w miesiącu na podstawie  harmonogramu  

stanowiącego integralną część umowy. Opłata wstępna wynosi do 20 % wartości 

początkowej pojazdu brutto, płatna razem z I ratą leasingową. Opcja wykupu pojazdu 

do 10% wartości początkowej pojazdu brutto, pod warunkiem spłacenia wszelkich 

należności wynikających z umowy leasingu.”. 

 

 

 

3) Pkt. 3.3 ogólne parametry w SIWZ 

 „pojemność silnika nie mniej niż 7100 m3”zamiast „pojemność silnika nie mniej niż 

7200 m3” 

4) Pkt. 10.8 SIWZ 

  

  

(…) 

Oferta w postępowaniu na:  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu 

specjalistycznego do odbioru odpadów typu śmieciarka PUK.01.2020 

”Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu: 11.05.2020 r.  o godz. 12:00 oraz opatrzyć 

nazwą i dokładnym adresem Zamawiającego.” , 

  

zamiast 

 

(…)  

Oferta w postępowaniu na:  

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu używanego pojazdu 

specjalistycznego do odbioru odpadów typu śmieciarka PUK.01.2020 

”Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu: 08.05.2020 r.  o godz. 12:00 oraz opatrzyć 

nazwą i dokładnym adresem Zamawiającego. 
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5) Pkt. 11.1  oraz 11.3 SIWZ 

„11.1.Termin składania ofert upływa w dniu 11.05.2020 r. o godz. 11:45” zamiast 

„11.1.Termin składania ofert upływa w dniu 08.05.2020 r.” oraz „11.3. Publiczne otwarcie 

ofert nastąpi w dniu 11.05.2020 r.  o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 108.” 

zamiast „11.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.05.2020 r.  o godz. 12:00 w 

siedzibie Zamawiającego pokój nr 108.” 

 

 

 

Treść odpowiedzi jest wiążąca dla Wykonawców i należy ją uwzględnić przy 

przygotowywaniu oferty. 

 

Dokonane zmiany należy uwzględnić przy wycenie oferty. 

 

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje 

niezmieniona. 

 

Dokonana modyfikacja SIWZ wiąże Wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego 

pisma. 

 

 

 


