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Na podstaw ie tri. .38 ust. 2 tistay Prawo zaniowieii pub! icznych (tj. Dz.U.20 17 poz. 1571) ). w loku

potepowaiu;t o udzielenie z;lnlowieiila pLlhliczileo hi Kompleksową (lostawa gazu zicmneo
wysokoiiwt:itiowego typtt E do kotlowni gazowej Iusty totu Wlókieiinictwa w Łodzi przy nI. Brzezińskiej
I/3. Ziinawiajzicy jirzekaztic Ireśu zap lali cotyczacycli zapisoW specyhkac;i istoinych w”ilrtink(lW”

Wpaz Z \y\ pi”rlicIliałlli.

I . Czy 1107,1 we jest z:iW:ircie umowy droa korcspoitdencyj na?

Odjnni jedź:
ZaIlslwiaj;Lc\ tloptisicza niożl iWO”u ZW (reja tiuloWy droiii knrcspnndencyjn

2. Czy Zuinawiajacy wyrtża zgode na otrzymywanie kikiur droga elektroniczna?

Odpowiedź:

Zitiawiajacy nie wyraża zgody

3. Dotyczy 1iki . XVI pkt I i 5 (Istotne I”ostanowienia Umowy).

Wykonawca iitnriilu;e, że cena jeduiostkowa za paliwo gazowe oraz oplitta abonamentowa jest s(ala podczas
(rwania wuowy.

Wykonawca wyjaśnia, że zgodnie z tri. 62 h Prawo :iiergein”,ne od 01.01.2017 r. nie ohowi4zuje stosowanie
TiryIy ykoiiawcy W postepowaniach prow adzortyeh W ti3”h ie prawa zamówień publicznych.
W zwiazku z powyzszyni wykonawca wnosi rowiliez O modyłikitcje zapisow.

0(1 uiwietIt

„p piw.iisIiije bez iiiodyikaci.

Z;iiisiw:ajac jest sw:;idomy .żc nic ohow i;l/.tije stosow inc Taiw”y W\ konawcy w postepow iiniitcli
prow.ttlzon ch w iyhie prawa za;uówień pobl icznych.

4. Doty czy pkt. XVI pkt 6 (błotne I .„tanowieiiia Umowy). Czy” Zauiiawiajac wyraża zgodę na zapis .. Za
termin zapiały uznaje sic (lalę uznania rachunku bankowego Wykoitiwcy

Wko:uca wyis:ita. iż obciażenic koma Zaiiiawiaiacego lic jest jednoznaczne z dokonanie zaplaty. !d\/

real i.acja przelewu iiiożc być dokonana dopiero w dii iu ulastepnyun. Dlatego też trudno jest uznać, ze

/aliiaWiaicy dokouial zltplaI\ za iikini”e VAT w sytuacji w kóruj Wykonawca faktycznie nie otrzymał za nhi

:%uudko%% 1 eilicłll\ cli.

Odpow jedź:

tali)awia)ac\ ile Wy raza zgody

.5. Dotyczy llki. XVI pkt X (Istotne Postioiowienii Umowy).

Wykonuwc:i wnosi o usuniecie ziipisow.

Wykonawca w zwiazku z powyższymi) proponuje Zarnawiajuceniu przesylanie thklur elektronicznych riz W

iniesiacu (zsodnie z okresem rozliczeniowym USD) na wskazany adres e—mail.

www.iw.iodz.pI
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Wykonawca poinłotlillije zm;iwi;tjiceo dn)oa elekironiczini w terminie do 7 unia L endar/owego każtIeto
nicsttie;i na adres ihlaszczykiniw.lodz.pI @ wartnsci i ilości zuzyte4o paliwa gilzoW000 w poprzednim okresie

uhl iczeniowym. Wykonaw ca wskazc w tjIlIOW 0 lnie, nazwisko, numer tclefbnu i adres poczty eleklnmicziwj
osom odpowiedzialnej ze strony wy konawey in te czyniioc. Zamawiajacy doposzcza przyjęcie jako turnie
raportowania. sLworzone specjalnie (113 Ztinmwiajiceuo konto w klórym te illiormacje odnajdzie.

. Dotyczy pkt. XVI pkt 1<) ((stoliw Postititowienia Uiitowy).
W ykoistu ca tn ibnunie. że te jana ntocy ulnowitej jest ztuleżtia od zody OS D.

Od powiedź:

Liinawiaj.icy jest św iadottiy. że zm altu moc nitiowitej jest zalezna od zgod} OS D.

7. („zy Zaniawiający jest swi;tdomy, że W przypadku przekroczenia Mocy umownej. zosianie wystiwiona opłata
z tylohi przekroczenia obliczona zi.odnie z ztsadami zawartymi w Taryfie Operatora, opłaty z tytułu
n iedostosowan tu sic przez Vii mawiaj teeou, do oi ran iczeń wpiowadznyc li przez Operatora Systeti tu

I )ystrybucyj iieoo, oraz intic opiaty ustalone w Taryfie ( )pcratora, Instrukcji Ruchu i I :ksploatacj i Sieci
Dystrybucyjnej (dalej IRiłSI)), na zasadach w” ttikajacych z Titryi\” Operatora. Ikil S[Y”!

Od powiedź:

Ztutitiwiiijacy jest w udoiny. ze hedzie ewentualnie ponosił ww. opiaty naliczane zeodn ie z TaryJ Operatora.

S. I)olyczy pkt. XVI pkt IQ (Istotne I”ostanowicn ta Untowy).
Wykonawca wnos: śi modyfikacje iaptsuw dotyczticycli zmiany cen w przypadku zmiany Tat”fy OSD.
Wykonawca prosi, aby zmiany te oIxn ia/yu ily od dnia w ejsc a nowej EttiwI OSD, a nie od liotnentu
piseiiIiieo zawiadomieitia Zttmawiajaeeoo ° tym hkcic. Wytaśniamy, że Wykonawca jak i Zamawialacy
zohowiaztiny jest do stosowania powyższych stawek zi.odnie z obowlązuj4cym prawem.

Odpowicdź:

Zapis jiozi tiuje bez modyłiktict i.

Zmiany ceit W trypadku zitt iarty Tan”h OSI) ohowuizoja od dnia wejścia nowej Taryfy OSD. Wkonawctt
nisemt je „nwiitdouni O 1 ni tbkc ic Zaitiaw ajilceon wraz z doiaczen jem nowej TaryR” cen opłat

0. Czy Ztinitiwitijitcy wyraża ;eode na otrzynn wanie htktur wtepnyeh w grupie taryibwej W—nA, na podstawie
prorozoyalwo zużycia paliwa aznweoo oraz tbkture rozliczeniowa z pobrane paliwo oazowe wystawiona
na koniec okresu roAiczenioweoo, której kwota zostanie pomniejszona o kwoto wynikajaca w thktur w stcpnych?

Od 1)0W it”ilź

Zainawiaj4cy nie wyraża zoody

IQ. Wykonawca prosi o udostepnicnic zalacznikow do oferty w wersji edytowalncj.

Odpow jedź:

Zatnaw ilJiiC\ in (bonuje. ze z;t;icznki do XI WZ w \yer.ji edytow alnej zostały zailtieszc/nIte na stronie 1111” I W

ZAMAWIAJĄCY
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