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Dotyczy przetargu nieograniczo nego,. ,,DISTAWA NOWEGO URZĄDZEN\A WYSOKOC\ŚN\EN\OWEGO

Do CZYSZCZEN\A stEct KANAL|ZACYJNEJ W ZABUDoWtE W F)RMlE LEAslNG|J ŻPERACYJNEGj'

(zP.1,.02,2021,)

Na podstawie art. 38 ust. 1 i2 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4r, Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity: Dz.U, z 2oL9.0.7843 dalej ,,ustawa Pzp"I Zamawiający udziela następujących

wyjaśnień dotyczących SlWZ:

pytanie 9 CzyZamawiający podpisze umowę leasingu na wzorze Finansującego z tym zastrzeŻeniem

że wzór zapisów umowy z pkt Xlll S|WZ będzie stanowił załącznik do umowy leasingu jako umowa o

zamówienie publiczne a jego zapisy będą miaĘ pierwszeństwo w stosowaniu w przypadku

wystąpienia sprzeczności

odpowiedz Zamawiajqcy wyrdża zgodę na podpisanie umowy nd wzorze Finansujqcego z

zastrzeżeniem , że wzór zapisów umowy z pkt. Xlll S|WZ będzie stanowił załqcznik do umowY

leasingu jako umowd o zqmówienie publiczne, a jego zapisy będq miały pierwszeństwo w

stosowaniu w przypadku wystqpienia sprzeczności.

pytanie 10: Prosimy o zmianę zapisów par7 wzoru umowy tj. pkt. 2 Przeniesienie własnoŚci

przedmiotu umowy nastąpi po zaplacie kwoty wykupu zgodnie z par 5 na podstawie faktury

proforma oraz zapłaty wszelkich rat i należnościwynikających z umowy. Faktura za wykup/końcowa

zostanie wystawiona po zaksięgowaniu środków na koncie Finansującego.

odpowiedz: Zamawiajqcy zmienia zapis S|WZ w Rozdziale Xltl. WZ1R ZAPlsÓW lJM)WY §7 pkt, 2 z

zapisu

,, Nabycie przedmiotu umowy, o którym mowa w ust,7, nastqpi na podstawie odpowiednich

dokumentów przenoszqcych własność przedmiotu umowy, który strony umowy zobowiqzujq się

podpisać w terminie wskazanym z ogólnych warunkach obowiqzujqcych u Wykonawcy, Cena ta

platnd będzie na rdchunek bankowy Wykonawcy wskazany w dokumentdch przenoszqcych '

własność przedmiotu umowy w terminie wskazanym w harmonogramie finansowym lub ogólnych

warunkach obowiqzujqcych u Wykonawcy"

no zapis

,,przeniesienie włosności przedmiotu umowy nastqpi po zapłocie kwoty wykupu zgodnie z §5 na

podstowie faktury prolormq oraz zopłaty wszystkich rat i należnoŚci wynikajqcych z umowy.

Faktura za wykup /końcowd zostanie wystawiona po zaksięgowaniu Środków nd koncie

Finansujqcego."



pytanie 11 : W par 7 pkt 1 wzoru umowy Zamawiający wpisał kwotę wykupu w wysokoŚci 1,%.

Przyjmujemy ze jest to omyłka pisarska i winno byc t0%. Prosimy o stosowną zmianę.

odpowiedz Faktycznie zapis S|WZ w Rozdziale xttt. WzÓR zAPlsÓW UM?WY §7 pkt, 7 zawiera

omyłkę pisarskq powinno być 70%, a nie wpisany 7%. Zdmawiajqcy zmienia te zapisy.

pytanie L2: Czy Zamawiający ubezpieczy przedmiot leasingu zgodnie z wymogami Finansującego w

pełnym zakresie oc, Ac, NW dla pojazdu oraz polisy All Risk dla urządzenia od dnia rejestracji pojazdu

do czasu wykupu przedmiotu lub w przypadku nieskorzystania z opcjiwykupu do dnia zwrotu
przedmiotu do Finansującego?

odpowiedz : Zamawiajqcy informuje, że ubezpieczy przedmiot leasingu w zakresie wszystkich

wymaganych ryzyk w pełnym zakresie OC/AC/NW ordz AllRisk

pytanie 13: Czy Zamawijacy zaplaci podatek od srodków transportu w formie refaktury?

odpowiedz: W przypadku wystqpienia konieczności opłacenia takiego podatku Zamawiajqcy opłaci
go w lormie fdktury.

pytania 1,4: Czy Zamawiający zapłaci odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych a nie

ustawowe za opóźnienie?

odpowiedz : Zamawiajqcy informuje, że będzie płacił odsetki za opóźnienie w transakcjach

handlowych, a nie odsetki ustawowe 2a opóźnienie,


