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Zainteresowani Wykonawcy

dot' orzetarqu n ieoqran jczoneoo na |easino operacvinv z opcia Wvkupu kołowei ładowarki te|eskopowei
(SIWZ 360/2396i2018 z dnia 29.00.2018 r.)

Odpowiadamy ponizej na kolejne zadane w przetargu pytania:

Pytanie nr 25:
Prosimy o wyjaŚnienie jakiej konstrukcji płatności W umowie Ieasingu oczekuje Zamawiajqcy:
. umowa |easingu trwająca 37 mieslęcy, W tym pierwsza Wpłata (opłata Wstępna) 25% WańoŚci pojazdu, 36
miesięcznych rat |easingowych' WańośÓ Wykupu pruedmiotu |easingu 1%
IUO

- umowa |easingu trwająca 36 mies]ęcy pierwsza Wpłata (opłata Wstępna\ 25% WańoŚci pojazdu' 35
miesięcznych rat |easingowych' WańoŚc Wykupu przedmiotu |easingu 1%'
odpowiedŹ:
Zgodnie z pkt 1'3. S|WZ: pierwsza Wpłata (opłata WStępna) - 25 % Wartości polafdu' 36 miesięcznych rat
leaslngowych wykup 1%.

Pytanie nr 26:
Prosimy o potwierdzenie' Że zamawiaJący zgadza się' aby integra|ną częśÓ umowy stanowi,ła tabe|a op,łat i

prowifji' zgodnie z ktÓrej postanowieniami, jeżeli ZamawiĄący złoży Wniosek o Wykonanie niestandardowej
obsługi umowy |ub też jezell ZamawiĄący spÓŹniał się będzie z płatnoŚciami to obowiązany będzie do
zap,łaty określonych w tabeli opłat i prowizji opłat. opłaty te WystąpiĆ mogą ty|ko na wniosek |ub z winy
Zamawiającego i nie powstaną jeze|i umowa będzie prawidłowo realjzowana' Nie możemy się zgodzić na
brak opłat za czynności jakie podejmujemy w wyniku niena|eŻytej rea|izacji umowy przez k|ienta |ub na jego
wyraŹny Wniosek' ponieważ Wykonawca z tego powodu ponosiłby koszty jakie nie miałyby pokrycia'
odpowiedŹ:
Zgodn]e Z pkt 1'5. SlWZ: ,,ZamawiąąCy pon esie koszty (.'.) opłat ktÓre pojawia się W trakcie trwan|a umowy
easingu' a zw|ązane bedą Z czynnoŚc]arni oferenta dokonywanymi na Wniosek |ub Z winy Zan-]aw|a]ącego
(np Wykonan]e niestandardowej obsłUgi Umowy' spÓznienia Zamaw]a]ącego z płatnościami), Tabe|a opłat
i prow]Zji oferenta może stanowic Załącznik do UmoWV',,

Pytanie nr 27:
Proszę o udzielenie informacji jakiego oprocentowania ofeńy oczekuje Zamawiąący, tj. oprocentowania
zmiennego - część odsetkowa raty |easingowej u|ega obniżeniu w przypadku spadku stopy W|BoR 1|M i

podwyższeniu W przypadku Wzrostu stopy W|BoR 1 M W stosunku do jej poziomu przyjętego do kalku|acji
ceny oferty oprocentowania stałego - stałe i niezmienne raty W trakcie trwania |easingu'
odpowiedŹ:
Zgodnez pkt l'3 |t d' SIWZ oferte/umowę nalezy przygotowac w oparciu o oprocentowanie zmienne'

Pytanie nr 28:
Jako formę odszkodowania zamawiająCy przewidział kary umowne'
zmniejszenie z 10 oh na 5.k, z 0,2 % na 0,02%.
odpowiedŹ:
Kary Umowne okreŚ|one w pkt 1'12' S|WZ pozosta]a nlef m jenione
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