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Proszę o potvvierdzenie, że każdy ze Sprzętów może być objęty odrębną Umową leasingową. Ujęcie na jednej umowie
nie jest możliwe ze względów systemowych'

Zamawiający przewidział Istotne Postanowienia umowy. Czy mogą być one włączone do obowiązującej u Wykonawcy

Umowy leasingowej w formie aneksu? Proszę o dopuszczenie takiego scenariusza działania.

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgadza się, aby integralną część umowy stanowiła tabela opłat i prowizji'

zgodnie z której postanowieniami, jeżeli Zamawiający złoży wniosek o wykonanie niestandardowej obsługi umowy lub
też jeżeli Zamawiający spóźniał się będzie z płatnościami to obowiązańy będzie do zapłaty określonych w tabeli opłat i

prowizji opłat. opłaty te wystąpić mogą tylko na wniosek lub z winy Zamawiającego i nie powstaną jeżeli umowa
będzie prawidłowo realizowana' Nie możemy się zgodzić na brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku
nienaleŹytej realizacji umowy przez klienta lub na jego wyraźny wniosek, ponieważ Wykonawca z tego powodu
ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia.

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający poniesie koszt opłaĘ za rejestrację. Koszt ten może być doliczony do ogólnej
wartości składanej oferty, Zamawiająry będzie zobowiązany do jego poniesienia na podstawie re faktury wystawionej
w trakcie trwania umowy leasingu przez Wykonawcę - Finansującego' Założenie to jest zgodne z kodeksowym
ujęciem umowy leasingu, zgodnie z którym wszelkie podatki, opłaty i inne ciężary związane z korzystaniem i

posiadaniem leasingowanego dobra, ponosi korzystający.

5. Jako formę odszkodowania Zamawiający przewidział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o ich

11.

zmniejszenie z.9,io/o na O,OLo/o, z O.5o/o na O.O5o/o.

Proszę o dopuszczenie o zmian umovvy W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisóW prawa, W

szczególności przepisów doĘcząrych prawa podatkowego'

W rozdzia|e 4. SIWZ Zamawiający wskazał termin wykonania zamówienia - termin do 1 miesiąca od dnia podpisania

Umowy leasingu, natomiast w pkt. 1 (załącznik nr 4 IPU) wskazano, Źe Wykonawca wyda Sprzęt Zamawiającemu w
terminie 90 dni do dnia zawarcia Umowy leasingu. Proszę o ujednolicenie zapisów dot. terminu dostawy.

W pkt.4IPU Zamawiająry Wskazał, ŻeprzekaŻe kopię polisy ubezpieczeniowej W terminie 14 dni od daĘ
ubezpieczenia. Uprzejmie prosimy o zmianę zapisu i dopuszczenia następującego rozwiązania: 

''kopia 
polisy

udostępniona będzie Finansującemu corocznie 14 dni przed ukończeniem ooprzednieoo terminu ubezpieczenia.

Zamawiający wskazał w pkt. 5c) IPU, że wraz z pojazdem powinien otrzymać kańę pojazdu. uprzejmie informuję, że
oryginał karty musi znajdować się u Wykonawcy (Finansującego), który jest właścicielem pojazdu' Zamawiający może
otrzymać kopię karty pojazdu. Proszę o akceptację takiego scenariusza działania i modyfikację IPU w Ęm zakresie.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie zapisu pkt. 10 IPU o następujący zapis: ,,pod warunkiem spłacenia
przez niego wszelkich należności wynikających z umowy leasingu"'

W pkt. 12 IPU Zamawiający opisał proces wykupu sprzętu. Uprzejmie informuję, że opłata za wykup powinna być
uiszczona Wraz z ostatnią ratą leasingową na podstawie informacji wskazanej na fakturze' Zamawiająry dopiero po
uiszczeniu ostatniej raty otrzyma fakturę wykupową, opiewającą na kwotę wykupu, która jest potwierdzeniem
przeniesienia na niego prawa własności leasingowanego dobra' Proszę o akceptację takiego scenariusza działania.
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Ad. 1

Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania oddzielnych umów d|a kazdego z pojazdów.

Ad' Ż

Zamawiający jest gotowy do ustalenia warunków umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Istotne
postanowienia umowy mogą być umieszczone zarówno W umowa jak i w jej załącznikach. stanowiących integralną
część umowy. Zamawiający dopuszcza możliwosc podpisania umowy na wzorze Wykonawcy ale nie zobowiązuje się do
podpisania umowy na wzorze Wykonawry jeżeli jej zapisy będą niezgodne z SIWZ a szczególnie z Istotnymi
postanowieniami umowy.

Ad. 3
Zamawiający jest gotowy do ustalenia warunków umowy Z wybranym W postępowaniu Wykonawcą' Zamawiający
dopuszcza możliwość doprecyzowania wszystkich postanowień umowy/ w tym i tabeli opłat i prowizji opłat, z
zastrzeżeniem, że wszelkie zapisy umowy muszą być zgodnie z obowiązującymi Zamawiającego przepisami prawa oraz
zapisami SIWZ.

Ad.4
Zamawiający poniesie koszĘ opłaty za rejestrację.

Ad. 5
Zamawiający jest gotowy do Ustalenia warunków Umowy Z wybranym W postępowaniu Wykonawcą. Zamawia;ący
dopuszcza także możliwość dopreryzowania wysokości kar umownych.

Ad. 6
Zamawiający jest gotowy do ustalenia WarunkóW umowy z wybranym W postępowaniu Wykonawcą. Zamawiający
dopuszcza także mozliwość doprecyzowania przesłanek do zmiany umowy.

Ad.7
Zamawiający Zmienia zapis pkt 1 Istotnych Postanowień Umowy (Zał. Nr 4 do SIWZ) na ,, Wykonawca wyda
Zamawiającemu samochody w terminie 30 dni od dnia Zawarcia umowy".

Ad, B
Zamawiający Zmienia Zapis pkt 4 Istotnych Postanowień Umowy (Zał. Nr 4 do SIWZ) na ,, Kopia polisy udostępniona
będzie Wykonawcy corocznie 14 dni przed ukończeniem poprzedniego terminu ubezpieczenia''.

Ad.9
Zamawia)ący jest gotowy do usta|enia warunków umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą. Zamawiający
dopuszcza by Kańa Pojazdu była przechowywana u Wykonawcy'

Ad. 10
Zamawiający 1est gotowy do ustalenia warunkÓw umowy z wybranym w postępowaniu Wykonawcą.

4d.11
Zamawiający jest gotowy do usta|enia warunków umowy z wybranym W postępowaniu Wykonawcą'
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