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Na podstawie art. 38 tist. 2 tISL;Iwy I niwo z,mów ień publicnwch (tj. Dz.U.20 17 poz. t 57t) ) W toku
JIstępowania o udyielenic zainowieilia JiIIhIiLii1eLo na Kompleksowa dostaWa gazu ziemnego

wysokouwtanowego typu E do kotlowni gazowej I nstytntu Włókiennictwa w Łodzi przy ul. Brzezińskiej
1/3, Zaiiiawiajacy przekazu1e treść zapytaii dotyczacyeli zapisow specyókacji istotilycI) warunków zanmwiejlia
Wraz z WyjaśLiieniaIlli.

Pytanie I
W\ koiiaw ca prosi i udzielenie inf rnlacj i czy /anl:Lw iajiicy jest płatnikiem akcyzy czy też jest zwolniony od
podatku akcyzowego! Czy cena w formularzu cenowyiul powinna zawierać akcyzę”!

Od powiedź:

/:iiii;iwiaj;icy nie jet zwolnion\ z liaeen podtk u akcyzowego. Cena \\ formularzu cenowym pownln:t

zawierać akcyzu.

Pytanie 2
Wykonawca prta o podanie intoriiiacj L czy Z:inian iajacy dopuszcza niożliwosc zawarcia umowy droa
kore”.pondenc”jna”

Od ilOw iC(Iż
/.aiIlan aacy dopuszeza nozi WO5 łan ircia umowy droga korespondenc\jna

Pytanie 3
\Vykoiiawca zwraca sic z prosha o udnsicpnienie ziliczników w fbrniie edytowalnej.

()dpowiedź:

Zatnawiajacy udostepnil zilaczniki w fórwie edytowalne

Pytanie 4
(zy u Zarnawiijaceo tik lad poili irowy zostd zdeinonLowany?

Od inny jedź:

Instytut ue był do Lej p013” odbiorci paliwa sazowego. W z\413/ku z powyższ m, W chwili obecnej nie
posiadamy uklidu porn ironegśl. Intytut hetl/ac pohieral paliwo eazowe od dnia 01.07.2018 r. od IN iNi( i po
zakupie istiliejacej iisl.ilacji sa/owej od obeuneeo odbiorcy tego paliwa. wspólwlaściciela budynku
produkc\jnego py ul. Hi z.ezińskiej 13. Instytut stanie się wówczas posiadaczem układu pomiarowego””.

Pyiaiiie 5
W S n lic jest i iiI(lin Iiieja ił w dIW I olieenc”i ue macie l”aiistwo zawartej iadne umowy kompleksowej ii

tlosiawe eaztt. JI(I5/C II opis sytwicj czy gaz tani jest dostarciany. ci to jest nowe przyłaczenie it1). Czy” ten
punkt jest zgłoszony do )leratorI na Instytut czy na akk inny” podmiot 7

Odpowiedź:

W chwili obecnej paliwo gazowe jest dostarczane do budynku produkcyjnego przy ni. Hrzezińskiej l/3 dla
potrzeb współwłaściciela tego budynku. Instytut niejest w chwili obecnej odbiorca tego paliwa.
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Instytut
Włókiennictwa

PWanie 6
iczel I w chwili obecnej jest tam dostarczany gaz to kto jest obecnym sprzeda%ycą 7

Od POW jedź:
Dostawca pal iwa gazowego il la l)Otrzeł) wspolwłasciciela jest l”GNiG

Pytanie 7
Łzy obecna i.imnn 1/ trzeba wypowiadać czy nie?
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Otl p4)Wie(Iż:

Instytut odkupi str ejace inst lacje gazowe od współwiaściciela budynku w leoninie do 30.06.2018 r.
rozpocznie pobor paliwa gazowego (Id linia 01.07.2018 r. na podstawie porozumienia trojstronnego poiniydzy
Ilislytutem a I „( iNKi oraz wspołw lIścicieIemu. liniowe ta Instytut wypowie w terminie do 30.07. 201$ r. z
Icritnnent zakończenia dostaw w dniu 31.08.2018 r.

Pytanie %
Jaki jest tenniii wypowiedzenia obecnej umowy 7

Od 1)0W jedź:

Uoiow ta ltistytut wypowie w Leoninie do 30.07. 201 8 r. z terminem zakończenia dostaw w dniu 3 I .08.201 8 r.

I”ytaiiie 9
ty nit obecnym punkcie są podpisane jakiekolwiek prolnocje:pro3ramy lojalnościowe, które by

unieimiożliwiałby rozpoczecie sprzedaży zgodnie z SIWZ ?

Od powiedź:

Instytut ue bedzie korzystał w tym okresie z żadnych

Pytanie 10
Łzy Zaniaw i9acy wyraża zgode na otrzyrnywimie hiktur drogą elektroniczna 7

Odjn )W i e(l ż:

Zamawuajacy nie wyraża zgody

Pytanie 11
w przypadku przekroczenia Mocy umownej, Zamnawiatacy wyrazi zgode
przekroczenia obliczona zgodnie z zasadami zawartymi w 1aryfle Operatora?

piogramow I ojal nościowycli.

na wystawienie opłaty z tytułu

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgody na wystawienie opłaty z tytułu przekroczenia mocy umownej obliczona zgodnie z
zi tsad o iti zawartymi XV Taryfie Ope otto r

Pytanie 12
Czy Zamawiający przypnie jako ibrme raportowania, stworzony specjalnie dla Zamawiającego konto w którym
te intornuacje odnajdzie ?

Odpowiedź:

Zarnawiajacy tlopuszcza przyccie jako lornie raportowania, stworzone specjalnie dla Zamawiającego konto w

którym te in lormacj e odnajdzie.

ZAMAWIAJĄCY
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