
Instytut II VV Włokiennictwa (1( Pl

Lod2. dnia I X.02.2() I O r.

Znak siwawy: Kl ZP—23 h—04 11

[hnir. /N).Vitpon”Uflia lici L)fl.yIttti”t tllt”niJ „li”4nićni/ do c)/flehlo%i” hiytiiiilii Iliokiciu,niirci n” 1,ocl:i

I 4M in Ii (M l/W3j bil K III ckilti k „ lOfl% tL tik 1(41 IsLOtn\Lli W ILU 1k011_.i I ljfljt Iii

Z;liIl:Iwi:Ijac\ przekizuje Lreć zipytań dotyczicych zapisów specyfikacji siottwch warunków

ZIlliOWitIllil wiii Z WyJbflICIlIIIlli. W przcdnnl)tOwyIll postepow:inhll wpiyncly n:btenujace zlpytIiliU

I”ytiiiie I — Ci ZIln.Łwiajacy przek ze nicziiednc (lanc (10 przcpl(lwadzelliL procedury zmIany sprzedawcy w

w t”isj i elektronicznej I xeel najpó”n ej w tlniti plIdpisin ja umowy?

A) Wyloliiony Wykonawci betizic polrzehtnyi) nisiepujacych danych do przs”prowadzenia

ZliliiII\ 5przeda\y clii każdego )LlllkiLl poboru

i. nazwa i adres firniy:
2, ir NI P jediios(ek podleglyclu
3. tIJ)15 punktu poboru:

4. adres punktu poboru (miejscowość, LIlicit, numer lokalu, kod, smina):
5. 1111W UIUOWfliĘ

0. nuiller licznika; Ilumer ewidencyjny PPl

7. Operator Systemu Dysi rybucyjiieo:

X. IlIZwI dotycllezaSl)weg() Sprzedawcy

numer aktualnie obowitzujactj umowy

10. (lala zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotycljezirsowej umowy

II. plifItiwine roczne zużycie elIerem,:

12. willia Luwlowe (nowa obecna):

I 3. czy jest to pierw sza c/v kotemiia zmiiarm,t sprzedawcy i jaki jest temtitt wyp(”wtedzetlia uniow
ki Ilupleksi l\yVcIi

9) (lI,ktllnent(ny dla każdej icdnostk: obicie) postt”powInLm:
14. pelnoniocllictwo do zmloszcnia umowy:
15 .dokucmiL t,tdanii litlIlleRI Nil”;
I halukulllc:lt mmidania iuneru Itl .( lON:
I 7.KRS lub inny (lokunient na pocistiwie którego clziałit cianajednostka.

Wyłoniony W% koriawci hedzie postepowil do przepnnyadzenia zmiany sprzedawcy cklku,IlcnLu
potwierdzajacego unioctiw lIlie danej osoby (10 podpisania umowy sprzedaży energii cIekiD Chlej

oraz pclnomt.cniclw:t. Jednoezcsnic j tormuicmny, iz ( )SD może odrzucić i.Io5łclIia uimióu
spricdaiy z;[wierIlace biedne (lanc skutkiem. czeo może być konieczność zakupu enerl Miel.

/iiiliwiljaccro od tzw. sprzedawcy rezerw oweco. o któn in mowa w art. 5 ust. Ja pkt I tt b)
ustawy I „raw enersci yczlle.

Pdro jedz Ą):

Zaliliw hlle3 lIlforInule, iŻ wszystkie iiitdrmacje dol. pkt. 12,3,4,5, (i, 7, X, 9, II znajduja siew rozdziale III.
Siwi Opis przetlrniotii zaniówieni:t.
Pkt IV — w przypadkti t)biekloW polożoiiych przy ul. I rzei ńsk „C obowiazujuca urnowa na sprzedaż ener ii nie
wyniaga wypowiedzenia
Pkt l2 — w przypadku tibiektow Pizy ul. Brzczińskicj jest unipa taiylbwa 922 — obecna i nowa
I”kt Ii — jest to kolejna zmiana sprzedawcy, umowa niejest kompleksowa, umowa na dystrybucję zawarta jest

na czas n eokredony
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Instytut
Włókiennictwa

„iiIi1J\% JjiiCV rita zotle_

Iytiiiie 2 — Wykonawca zwrica sic z pni ha I pytaniem czy

iiinoyy z \Ą l(ii1VCiI (Ililga kiucspoiideiicy li;!?

12 10 I dcJ iii Irz;ińki i/t5

hr

Zamawiajacy dopusci mozliwosc podpisania

Odjiowicd;:

!anhiiwiajacy 4yrIzi iwdc Ziinawiajacy udzielil odpowiedzi w dniu l4O22Ol r.

P%ttIlie 3 — Cz dla l”I”I 0l)jci\cli posleponai1lenl przeLarLowyn) bedzic in kolejna zmIana sprzedawcy?

lak hcdze to kolejna ziiiiaiia sprzedawcy

Pytanie 4 KW jest olccnyiu sprzedawca eiwrgii elektiycznej (10 obiektow ohjetych postępowaiieiii
net I it2 wyi ii!

()l iuw kdi

Zaiiiawiajacy inlhrmujc, że iiUiiriiiaujt liii teiiiat zadanego pylarna znajduje 5i w rozdziale III. SIWZ Opis
1)rZed iiiiot U ZitiliOWiCil la.

Pytanie 5 Czy crun iiiryr kiore \4Lize Ziniawiajiic sa dostoso\ ane do zhady TPA? Czy Zwnawii jau%
zohowiaz.uie sic LlI)Ioowitc do czaiii ozpoczucia real izacj urnowy?

(Xljxn iedż

fliiiiwiąpcy intoritiiijc. Ii wzytk e Iii toriitaje na temat zadaneco pytania zna:duia sic 4V rozdziale III. SIW Z

Oph przedmiotu zatuówieiihi. UL lah potu aniwe sa (h”siosowane do zIhiLd TPA.

Pytanie 6 Czy istnieje inozi iwosć ziakcepIow ania przedstawioneio w załaczeniti wzoru unmwy sprzedaży
energii elektrycznej z tiwz Itidnienu enu zapisow siaiuowicych SlWZ pkt X\”l istotne Postiiiiowteniit U uiowiw

Odpowicd:

Zaniawiajacy nie w rant zgody

Pyt anie 7 C/V isliikjL fllOij4yoisćjiiUi!iV /ipisU ( istotne ptlsliIIloW?enia tifllOWJIC Pkt ) — proponuje tylki
IIiIs:epujacy zapi .. N;ilezioci za cmuereic clckIRczicL reE!ulowit:uc beJa im podstawie lhktur yAl 4Yystau onych
li7cz \ ykowtu cc pIliycli W ternu nic 2 I dni otl daty jej wysiawienia. przele wciui na r.c hunek hankoW }

wy konawcy. wskazany na Liki orze yAT. Pozosin te zapisy proponuje uuiuac ponien aż nie mata zastosowania

LI WYkiina\%ey.

)dp ifli iedz

/ilmmi;IWiajac\ nie w\riza zes)(ly
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BI• Irist‚”tijt II WY \Nłókienn ictwa Ar

Ęyji.nie8 Czy Zaniawiajacy wyniza zotkt lut cIoirecyzowanie I ttepujacegfl zapisti (istotne postanowienia

utiltiwy pkt 1) LiI1ulfl ittC\ Illit prawo, W okresie obowiitzywuuit uiiiowy tle „iltiimy gnip tLrylowyeIt dla
ptis;czeólnycli PPl, Zlillililil IlitIzliwil jest tylko w obrehie wnp titiyowycli wycciiionycli w oleicie.

( )tlp(l\%icd”:

Zttii:iw iajacy W ynizit ziode

l”yŁIIIie O (iv ItIileje llit)żIi\YOĆ tIittIlieciil ZapISu (istotne pt)S(dIlOwletiiiL Ul1lOU pkt ni), ponieważ nie na

JihlOS(ilyiililiI II Yt Yk(ll1Ll%cY \y /.illililIl 1F(lIt)llLljC l1it5Ie)tljICy ZiIlI .. \k”y”k(Irtt\yCl dostarczy ttkittr
r/liezenio\yc \% Itrillitlic do 50 dni ni! ilitty utiosiepilicnia danych poni.tni\\yell przez ( )SD””.

ft I jit )\y Itl 1/

Ziiyiijiuy luc W yntza 7L(IuI\

I ollit II) Civ Ziiitwi;ijiey i;ILkceplu te wioi pelnoiiioeiiictw;i zitprtipt)nc)wally lir/cz WyktlnttWcc —

dokuiiiciit w z;tliiczen;u. Czy Ltiuitwiiiicy udiieli Wykolut\ey stosownego Ll11 ntticnictwt tici iglttszeniit W

lii kn in łam Iwiajileego iawinuj umoWy spizeditzy eneriH elektrycznej do (NI) oraz wy koniina czynnosci

iiczbednyeh do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedltwe\ u OSI) wg wzoru stosowanego powszechnie pr/cz

\k yktinitwcc \k przypadku barku ziody ijit piYyyżze prosimy o Wy jasnienie civ ZInIIwiijaey ponosil betlzie
odpowiedz iilnosu 7” trese przedstaw iollego wzoru peinttliloenictw t i za jego ewentualne zakw est 10110w tnie

l” (35! Y”

(kI;xwicdy:

ł;Ill1twlajae\ nie wyrazi zsody

Pyt anie II W myśl „nykulu 56 pkt 6 ustawy zamówień pubi ic?nyull zwracam sic 7 proshą o przesuniecie

teL1111110 sklitdiiiiiit oter. l”ropoiiujeliiy termin sklauiania olcil iw 01.03_201 0r.

( d i iw cdi

Lutiawiajicy nie wyrtżit ;y:

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowią

integralna czŃć SIWZ.

ZAMAWIAJĄCY
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