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wformie leasingu operaclinego z w)tkupem koricowm".

W odpowiedzi na zapytania dotycz4ce w/w przetargu nieograniczonego udzielamy wyjaSnieri:

Zapylanie l: Prosimy o potwierdzenie, 2e Zamawiaj1cy zgadza sig, aby integraln4 czg56 Umowy
leasingu stanowila oparta o jedn4, roczna. rvczaltowa oplate tabela onlat i prowizii
w wysokoSci: 150 zl za Umowy o warto6ci przedmiotu leasingu powyiej 20.000 zl
- dla um6w w PLN (porvyiej 4.000 EUR dta Um6w walutorvych),75 zl za umowy
o warto3ci przedmiotu leasingu do 20.000 zl - dla um6w w PLN (do 4.000 EIIR dla
um6w walutowych). Oplata ryczahowa zastgpuje wigkszo66 wycenianych oddzielnie
crynnoSci ztri4zanych z posprzedailow4 obslug4 Umowy leasingu. W ramach ryczaltu
Klient nie ponosi koszt6w m.in. za: cesjg umowy, obslugg mandat6w, wczeSniejsze
zakoiczenia Umowy, bezplatny dostgp do Portalu Klienta. Kilka oplat pozostaje dalej
poza oplat4 ryczahow4 z-wiyane z ubezpieczeniami (indywidualna polisa)
i niewywi4rywaniem sig Klienta z Umowy leasingu (platnoSci). Oplaty te wyst4pi6 mog4
tylko na wniosek lub z winy Zamawiajqcego i nie powstan4 je2eli Umowa bgdzie
prawidlowo realizowana. Nie moZemy sig zgodzil na brak oplat za czynnoSci jakie
podejmujemy w wyniku nienale2ytej realizacji Umowy przez klienta, poniewa2
Wykonawca z tego powodu ponosilby koszty jakie nie mialyby pokrycia. Tabela oplat
jest czgSci4 OWIIL - co gwarantuje Klientom niezmiennoS6 warunk6w przez caly okres
trwania Umowy.

Wyja6nienie I : Brak zgody Zamawiajqcego.

Zapytanie 2: Zamawiaj1cy przewidzial wz6r umowy. Wz6r stworzony przez Zamawiaj4cego nie
reguluje jednak wsrystkich kwestii ntti4zanych z prawidlowym przebiegiem umowy
leasingowej, nie zapewnia prawidlowej obstugi podczas jej trwania. Proszg zatem
o dopuszczenie dodatkowych dokument6w, standardowo stosowanych przez Wykonawcg
- umowy leasingu. Wz6r stanowi4cy integraln4 czg66 SIWZ moile przybra6 postai umowy
w sprawie zam6wienia publicznego i mied pierwszeristwo stosowaniaprzed dokumentem
proponowanym prizez Wykonawcg w prrypadku ewentualnej sprzecznoSci. Proszg

o dopuszczenie takiego scenariusza dzialania.
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Zapytanie 3 : W $8 ust I Umowy Zamawiajqcy wskazal, 2e zaplata wynagrodzenie z $rtutu rat bgdzie

nastgpowala pocz4wszy od miesi4ca, w kt6rym nast4pilo przekazanie przedmiotu leasingu.

Uprzejmie informujg, 2e raty leasingowe uiszczane s4 w terminach comiesigcznych
od miesi4ca nastgpuj4cego po odbiorze sprzgtu. Leasingobiorca wplaca je na podstawie

harmonogramu finansowego bgd4cego integraln4 czgiciq umowy leasingowej. Daty w nim
podane s4 datami ostatecznymi wptywu Srodk6w na rachunek leasingodawcy. Faktury VAI
emitowane s4 systemowo na2l przed terminem platnoSci raty leasingowej. Proszg o zapisu

i zast4pienie go zapisem: Raty leasingowe uiszczane s4 w terminach comiesigcznych
od miesi4ca nastgpuj4cego po odbiorze sprzgtu. Leasingobiorca zobowi4zany jest
do uiszczania rat leasingowych na podstawie harmonogramu finansowego
bgd4cego integraln4 czg!;ciq umowy leasingowej. Daty w nim podane s4 datami
ostatecznymi wptywu Srodk6w na rachunek leasingodawcy.

WyjaSnienie 3: Brak zgody na zmiang zapisu wg xMag Finansujqcego.

Zapytanie 4: Zwracamy sig z uprzejm4 pro6b4 o rozszerzenie zapisu $12 Umowy (zdanie pierwsze)

o nastgpuj4cy zapis: ,,pod warunkiem splacenia przez niego wszelkich naleZnoSci

wynikaj4cych z umowy leasingu".

Wyja6nienie 4: Zamawiajqcy przyjmuje nastgpujqce brzmienie tego postanowienia:

,,Po uplywie olcreilonego terminu oznaczonego w umowie Zamawiajqcy zobowiqzuje sig
nabyt od ll/ykonawcy wlasnoit przedmiotu leasingu na warunkach przewidzianych
w ,,Og6lnych Warunkach Umowy Leasingu" za ceng wykupu wynoszqcq 1%.

Przeniesienie wlasnoici przedmiotu leasingu nastqlti na podstawie wystawionej przez
WykonawcA FaHury VAT. Wykonqwca zobowiqzuje sig przenieit wlasnoit leasingu
na Zamawiajqcego na zasodach olreilonych powyZej pod warunkiem splacenia przez
Zamawiajqcego wszelkich nale2noici wynikajqcych z umowy leasingu".

Zapytanie 5: Proszg o dopuszczenie o zmian umowy w przypadku zmiany powszechnie obowi4zuj4cych
przepis6w prawa, w szczeg6lnoSci przepis6w dotycz4cych prawa podatkowego.

Wyja6nienie 5: Zarnawiaj4cy dopuszcza zmiang $ 13 ust. 2 umowy w nastgpuj4cy spos6b:

,,Zakazuje sig zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do treici oferty,
na podstawie kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, jednak2e Zamawiajqcy przewiduje
mo2liwoit dokonania jej zmiany w stosunku do treici oferty Wykonavtcy, w wyniku
zaistnienia okolicznoici, H6rych Zamawiajqcy nie mdgl przewidziet w clwili jej
podpisania, np.:
I) zmiany osdb uprmtnionych do reprezentowania Zamawiajqcego lub Wykonawcy

i/lub zmiany danych firmy;
2) zmiana zalcresu pod'wykonowstwa;
3) zmiana terminu dostatty przedmiotu umowy w przypadku wystqpienia sily wy2szej

6ila wy2sza, to zdorzenie zewngtrzne o obiektywnie malym stopniu
prawdopodobieristwa pojawienia sig zdarzenia w olcreilonej sytuacji, a Hdrego

i techniki uniemoZliwia
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Wykonawcy wykonywanie w czgici lub caloici jego zobowiqzari);
zmiana powszechnie obowiqzujqcych przepisdw prawa, w szczegdlnoici przepisdw
prawa podatkowego".

4)

Zapytanie 6: W $ 13 ust. 4 Umowy znalazl sig zapis nastgpuj4cy zapis: ,,Finansuj4cy nie moze przenie66

wierrytelno6ci wynikajqcych z realizacji z niniejszej Umowy na osobg trzeciq, bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiaj1cego." Zwracamy sig z proSb4 o modyfikacjg
zapis6w projektu umowy na nastgpuj4cy:

Zamawiajqcy wyraila zgodg na:

- bezpoSredni4 splat4 naleznoSci wynikaj4cych z umowy na rachunek kredytodawcy
Finansuj4cego;

- przekazanie niesplaconej umowy (kt6ra powinna by6 zakofczona) zewngtrznej firmie,
kt6ra bgdzie dochodzila splaty niesplaconych zobowiqzari.

Uprzejmie informujg, 2e Wykonawca nie ma mo2liwoSci dochodzenia pewnych roszczen
samodzielnie od Korzystaj4cego. Przy ich dochodzeniu posilkuje sig wiedz4
i umiejgtno6ciami innych profesjonalnych podmiot6w. Ponadto zdarza sig r6wnie2 cesja
ptaw z umowy na bank udzielaj4cy kredytu Finansuj4cemu. Taki scenariusz nie powoduje
iadnych zmian w realizacji umowy dla Korzystaj4cego poza zrrian4 rachunku bankowego
na kt6ry zobowiqzany jest uiszczad raty leasingowe. Proszg o akceptacjg wskazanych
scenariuszy.

WyjaSnienie 6: Brak zgody Zamantiajqcego na zmiang postanowienia.

Zapytanie 7: Wykonawca/Finansuj4cy jako Instlrtucja Finansowa zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami jest
zobligowany do przeprowadznniaanaltzy finansowej Podmiottl kt6remu udziela finansowania
wrazz dostaw4 przedmiotu zam6wienia. Prosimy o udostgpnienie dokument6w finansowych,
kt6re umo2liwi4 przeprowadzenie takich czynnoSci:

- bilans oraz rachunek rysk6w i strat za rok 2016,2017 oraz IV kwartal roku 2018

- informacji nt. iloSci zatrudnionych os6b.

Wyj a6nienie 7 : Zamaw i aj qcy ud os t gpnil d okume nt acj g.

Zapytanie 8: Zwracamy sig z uprzejm4 pro$b4 o zrniang zapisow czgsci mA OPZ- termin rr.rrlizacji
zam6wienia na nastgpujqcy: ,Jrasing 60 miesigcy - licz4c od daty podpisania protokolu
zdawczo-odbiorczego."

Wyja6nienie 8: Brak zgody Zamowiajqcego na zmiang postanowiert.

NIP: 752- l3-28-416 REGON: 531622986 KRS: 0000033 145

S4d Rejonowy - S4d Gospodarczy VIII Wydzial Krajowego Rejestm S4dowego w Opolu, Kapital Zakladowy: 43 274 000 PLN





EKOWOD
Sp6lka z o.o. w Namyslowie

Zaktad Wodoci4g6w i Ustug Komunalnych ,,EKOWOD" Sp. z o.o.
ul.Mariahska 2, 46-100 Namyst6w, fax: 077 4l0 l4 82, tel.: 077 410 52 22

www.ekowod. net, e- mai I : sekretariat@ekowod. net

Zamawiaj4cy zgodnie zpkt. 14.3. zmienia heS6 specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia dotycz4cej
wlw przetargu nieograniczonego, poprzezzmiany w siwz, tj.:

Zmiana treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia zostala dol4czona do specyfikacji istotnych
warunk6w zam6wienia i stanowi jej integraln4 czg66.

Proszg o niezwloczne potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

n,e,{s{try"
Arturlasiowskl

1. W cz96ci II SIWZ uMowY)
1. $ l2 otrzymuje brzmienie:

,,Po uplywie okreSlonego terminu oznaczonego w umowie Zamawiajqcv zobowi4zuje sig nabyd
od Wykonawcy wlasnoS6 przedmiotu leasingu na warunkach przewidzianych w ,,Og6lnych
Warunkach Umowy Leasingu" za ceng wykupu wynoszQc4 lYo. Przeniesienie wlasno6ci
przedmiotu leasingu nast4pi na podstawie wystawionej przez Wykonawcg Faktury VAT.
Wykonawca zobowiqzuje sig przenie56 wlasno56 leasingu na Zamawiaj4cego na zasadach
okre6lonych powyZej pod warunkiem splacenia przez Zamawiajqcego wszelkich naleznoSci
wynikaj4cych z umowy leasingu."

2. $ 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,Zakazuje sig zmian postanowieri zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
kt6rej dokonano wyboru Wykonawcy, jednakZe Zamawiajqcy przewiduje mo2liwoSd dokonania
jej zmiany w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, w wyniku zaistnienia okolicznoSci, kt6rych
Zamawiaj4cy nie m6gl przewidziet w chwili jej podpisania, np.:
l) zmiany os6b uprawnionych do reprezentowania Zamawiaj4cego lub Wykonawcy i/lub

zmiany danych fi*y;
2) zmiana zakresu podwykonawstwa;
3) zmiana terminu dostawy przedmiotu umowy w przypadku wyst4pienia sity wyZszej (sila

wyilsza, to zdarzenie zewngtrzne o obiektywnie malym stopniu prawdopodobieristwa
pojawienia sig zdarzenia w okreslonej sytuacji, a kt6rego szkodliwe nastgpstwo przy
zastosowaniu wsp6lczesnej techniki uniemo2liwia Wykonawcy wykonywanie w czgSci lub
caloSci j ego zobowiqzai);

4) zmiana powszechnie obowi4zuj4cych przepis6w prawa, w szczeg6lnoSci przepis6w prawa
podatkowego."
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