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Poślęposlli. o trdzielcńież,nówjenin publiczncgo nl:

,,Dósta!w w foni€ le6jng! oFeracyjnego f5brycaie now.go specjBlŃtycaego sanochodu

rypu Śnie.iarka do odbiolu i lrfuspofu odpadó$, końmalnych

Prosiny o o infornację. ćz, Beneticjcnci Rzccżywiści Zafia§iającego są Iub t! ciąBu o§lainich

12 mieśięcy byli osobmi nzycnyni zajmująćrni eksponowme stMowisko polirycme (PEP}

bliskini wspóbla.ównikŃi PEPa lub czlonkicm rodźiny PEPa. Zma{iający m świadomość

ndpoq,eoZ, ro-i ldme ż łolenL 1,1,4\e.ooś\i.d-^nib

Podśa\9 praMa: ań. 2 ust 2, pkl, I).3), ll), 12) i ań 46 ustav} ż dnia 1 mata 2018 r, o

przeciNdzialaniuprmiu pieniędży oraz nnmsoweiu t€rcryzńU,

PrZd ewentualnym zawŃicn Unoł} Lcasingu WykoDavca jcś zobowiaany pźcpis!ńi

pnwa do u{alcnia i poiwicrdrcniaBR i PEl ZaóawiajBcegó, W ZNiązku ztyń, cz} lĘłaż,ją

Pństso Zgodę na udoslępnienie lrch nrfomacji pued podpisaniem unn,s! i podpisa

Wykonałcy ośł,iadcżenic w 1yn żkesie?

ZaBawia]ący s]ftża zlodę na udoslęPńienic w^\, inlórnacji przed podlismiem Dmo}} i

podp iszc oświadc zeni c \, ry m zakLcsie

c4 Zmal,iljqcy \,!razi zgódę na e Faktur§ dostarczaną na wskaauy F?€z ZanuwiająceBo na

Dzialając m podśawi€ an. ]35 Ust.2 !slał} zdnia ll Mśśnia 2019roku Prawo Znóqień

publiczrych (Dz, U. z 2ot9 r,, poz, 2o]9 ze m,), Zmawiający §},jŃnia lrćść specyikacji

wtruŃów zmówie.ia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie móWienia publiczDego,



czy zmawiający rr}@i zgodę ua fałl aby termin platności ral lcasingo$lch określió na 12

Zmawi.jący iryiźa zBodę. aby lcmin platności rat leasińgoł}-ch określić na 12 dnień

c7ł zmawiają.y *lżi zsodę, aby !v umo*ie leasingu podać adres Podsykona9cy

(Dostawcy) ł cclu beżpołedńiego kontaku w kłtśiach BwgMcji oraz czymości zwiąZnych

Zdawiający ł}raż! żgodę. ab}, rv ufoowic leasingu podać adrcs Dóslawcy.

czy na potwierdzenie spelnienia wdunków Udzialu w pośępo§aniu Gdolność tchniczna bqdź

7źWodowa) zańawiaiący dopuści zlożrnie Prclokolu odbiolu podpŚaneEo bez ast*żlń?

Zamawiający Wyraż zgodę na €-FakfuIę dostarczmą na wskaany adres e_nail

czy Zmawiający poniesie koszty złiązme z czymościami koniećzóymi do żlalwienia w

v}dr.le końunikacji po pieŃszej rcFśBcji pojazdu Dp, Mómik dowodu Ejesi@cyjnego,

Mómika aeubionycn rablić, aiszcmnej nalepki na szybę , Ńpismic haka holoMicr8o np, ?

są to kosay nienożli§e dó pźc$idzeni! przcz wykonawcę do oszaco§ania, Zmawiający

Ędzie pokryvat te koszty w momencic icn powstania !v post&i kos,ów żeczys,islyćh na

po.Ńawie reiaktury, Prosimy o potwiddrenie.

zanawiajqcy notwicrdza, że ponicsie tosńy Zwi+ane ż cżynnościani koniecznyni do

Zlatwienid W *Tdziale komunikacji lo pieNsżej iejesracji pojazdu nienożlnre do

prE§idu.nia przez wykomwcę do oszcowania.



zmAviający dopuszcza żlożenie trotokolu odbio podlismgo b,z zaslrzzeń na

po§łierdznie snelnienia ]varunkóv udzialu,

cZJ zea\iają.y będzie pokryMł koszt, zlviąZne z udźielmim odpolviedzi pźez

wykonawcę na apylmia Pólicji słży Miejśkiej. Inspekcji TIańspońu sanoohódowego iĘ, ?

z!ńawiajqcy nic wyn n zgody na dodalkołe oplaly,

czy zmawiający Wynzi zgodę na fakl, aby ratv lesingo\€ były sfśawiane na locząlku

każdego ńiesiąca, poćząwszy od niesiqca następnego po odhi,r,, P%dmiotu amósienia?

Zmarviający *ryńż zgodę, aby Fty leasingowc b}]y §lslawioe n! początku każdegó

niesiąca. począs,sży od niesiąca nótępncgo po odbior- Pr?cdmiotu zanrólvicnia,

cZ, ZMawiający żatccpfuj. Wzór uńó*! leasingu Wykona\ty Gmova leasingu, oBólne

MruŃi leasing) któic będą odnosił, się do Istotnyćh Poslanowień Unowy, Istotne

Pośanowienia Umo*y lrzybralyby lomę zalącznika do Llmo$} Leasingu, naloni,st slma

uńowa Złieralaby *pis mówiqcy o tym, 
^ 

w kwestiach spońych lub ni€ ureguloweDch W

!ńowie l€asingu pieMsżeństwo stosowmia nają zaPisy sw7

Zanaqiający dopuszcz. aby umow Finmsującego wraz 2 ogólnyńi wafunkani l'aingu

śmowiła ałącmik do yżolu umos} (zalącznik nr 8 do SwZ) ż Znlzżeniem, że unoła

leasingu musi być żgódna z zapisdni sWZ Rożdżia] lll,

wzór uńowy (załącznik N 8 do swz) ma be2!łzElędnć pierwszcńśło śtosos,ania plEd

szcregóIovfni Rarunkami lelsineu oru unową lesingu,

W pżJpadku sprrecaości apisów Umowy ż unrową dosldczoĘ pźez Wykonavcęi

bczwzględic Fienvsżcńst$,o njają pośanowienia Umo$f żalącznik nr 8 oru swz



Prosiny o poNjłdrcnie. ż. Zanał,iaiący będżie dolony$€l okesolvych, obolriąztos}ch

Zmawiający po§vierdza, że będzie dokonywala okrcso§Tch. obowiązto§}ch bad.ń

wykonawca zwiera kosż pics,sz€j EjesEcji w oeni€ olińy,

Prosiny o pots,ierdzcńić. żc Wylonawca W fornulfuż ofedo$}D ma nic Zwjcraó kosźów

ubezpiecżenia pżedńidu. tylkD w przrpadku Wyboru jego ofeńy przedstaĘi ofeny

ubezpiecżenia do ak c.Ptaćj i Zań Nviaj ąć ego?

ZgodŃe z Ro,dżia]ćń III plL, 3 ,.Ubeżpieczenie Pojżdu i podlrek od środków lranspórtu.

zama§iljący Zplmi na podśawic rc_fakury ryslawionej przeż W_vkonaM{'po akeptac]i,

Prosimy o po|łierdzeDie, ż Zanawiljący P.k. e kós21 poda&u od §odkós, lranspońoł] ch

Zamavi.jący pot*icrdz, żc pokryje kószt Fodalku ód środków bansporto!\)ch na podsla§,ie

Prosinry ó pótvierdzenie, że zma{iający ma zał]zcć koszt piensrej Ejesł5cji \ cenie


