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Pytanie nr 12

Jako formę odszkodowanta Zamawtający przewtdział kary umowne. Zwracamy się z uprzejmą

prośbą o ich zmniejszenie z 50ń na 2o/". z 0.5 oń na 0,050ń,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyrażazgody na zmniejszenie kar umownych.

Pytanie nr 13

Zamawiający wprowadziłkary umowne w stosunku do Wykonaway zaniewykonanie w sPosób

prawidłowy umowy, co powoduje brak równowagi kontraktowej między WYkonawcą,

a Zamawiającym. Proszę o wprowadzenię zapisu doĘczącego karu mownych w stosunku

do Zamawiającego. Zapis w obecnym brzmieniu jest nie do przyjęciaptzęz Wykonawcę.

Odpowiedź:

Zgodnie z §8 pkt l ,,ZamańĄący zapłaci Wykonawcy karę rrmowrrą za odstąpienię od umowy

z przlazyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 5% wartości przedmiotu

zamówienia brutto."

Pytanie nr 14

W §8 ust. 4 Umowy znalań się zapis następujący zapis ooWykonawca nie ma prawa, bez

pisemnej zgody Zamawiającego, przenieśó ńerzytęlności wynikającej z niniejszej umowy

na rzecz osoby ttzeciej". Zvłracwrty się z prośbą o modyfikację zapisów na następujący:

,,Zarnańający wyraża zgodę na;

_ bezpośrednią spłatą nalezności wynikających z umowy na rachunek kredytodawcy

Finansującego;

- przekazanie niespłaconej umowy (która powinna być zakończona) zewnętrznej firmię, którą

będzie dochodziła spłaty niespłacony ch zobowiązań."

Uprzejmie informuję, ze Wykonawca nie ma mozliwości dochodzenia pewnych roszczęń

samodzięlnie od Korzystającego. Przy ich doohodzeniu posiłkuje się wiedzą i umiejętnoŚciami

innych profesjonalnych podmiotów. Ponadto zdarua się równiez cesja praw z umowy na bank

udzietający kredytu Finansującemu. Taki scęnariusz nie powoduje zadnych zmian w realizacji

umowy dla Korzystającego poza zlnianą rachuŃu baŃowego na który zobowiązarrY jest

uiszczaó raty leasingowe.

Odpowiedź:

Zamawiający vlyrńazgodę na w/w zapis. Zmianazostanie naniesiona na projekcie umowY.
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