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1.0(17. (hLi I (LI (1.1(1 r
7mW spriwy kl Ll”—.3(—3 I 1)

y post po%imlżcz acz Daylawe energii cle kt ryczncj do obiekt ów Sieci Wid awczel LU KASI EWICZ —

Iiistytiitii Wlókieniiictna w Ludzi

7 ijnI Wilii LI iiIti1Ii (k)JIL/ (L / Ij MS p 1% lLk ąLJJ btiiiI! Ii Uli nikon J I!1I()U um

%m1:m\yiu]ac\ j)i/ckdiuje Irec i.tpyt;in (h)Iyc7ICycIi zipiO\V „peuyflktcji i.ioinycIm IruImkó\y
zaimmóy:eimii nniz Z %\ asiiieni:litli. \V )rzc(ilitioI0%”yili postefioyaiiiti \yplyncly n;isIep(ijiuc ynpytaiiia:

I”ytanie I pkt _Iy_jJcrrnmn_ yk n:miramm5wienifl. pkt ppŁ 3 SIWZ (istouw 1 ąP ILflLi.kIOTc

j.I:iima %yI1Ion:l(Inmite do Lreui linUflnJ pk

Informujemy, ze z.oditce z zapisami Instrukcji Rudiu Iks)I)a(acp SILLI Dystrtucyjnrj (IRiFSD)
f)OsZczceOlflych OSD, zatwieidioimycli przez I „rezesa U kl „ do rozpoczecia sprzedmzy eiiemH i elektrycznej
konieczne jest ZĘIOS/cI1C umowy ilu OSD, pitc”piowadzenic procesu /mfliaiiy sprZedawcy oraz przYlecą umnoy

do realizaci i przez OD. W zwiazku z powyzszyiii Wykonawca Zwm ica sic z pmobi O ztimody I kowiiiic Zipisti (10
treści:

LIIIcWLI ncIiiiiLi Id 7 lii U (IAIiUis L:hm jiiomA(n pisbcnmm Z biciom (JIQ1”OiOr, L”1 : II,,” lm”e:e%IIj, lit: /3(1

:zmm”an”imą ici „01%” clysżrm”/ictciynm”ch, /UX c”tymeczjc”pi”ayncmiyc[mijjm,yci”chu::i” :ninuo” sjn”:”chcmmc m” /:i”jt”cni /01I0ti”m”

dc” no/z:czc Ii pr:i”: OSI)

Odpowiedź:

7zinitwi;ijicy wyraża zgodę

Za ni aw ia j cv nimi tj ku je 81 WZ:
I RozdziiI iy[,Jermmmmn \yykomlimlma”zmmnńwicmliaĄ otrzymuje briiiiieiiie

Źunuh1i”icysicm” %im”JlIci”(lltcI/c:cI(//:uillomi”ąćlą/m Id” je/mul” odOl.012020r. lec: lIci i”C:”Ztflj „lc:;mo :crIm”ccęt”łII IŁIlKIlI”

c/l”yfli/”IfliyIIl”dii /kclii”ii”ll” /„l”:c/”Iomi”us(:(ltiiy plrk”echIc”:” Zm/uli” 7”r:”dsci”cm I /317r/es lu Iiiflowm ch” nu/I:sIcic

j”;c.: OSI) „(10 dauz 31.1L2021 it

2. Run Iz al XV I. jkt 3 SIWZJJsMncpostano% L”mua „kIórc_ztan \uwwadzone do irec I 1li3U)Wfl
otrzymuje hrtntienw

Lm)1scm ;i”,t :„ciiicmrju lu? c as uZiluc: cml” od dani 0J.fJl.2020r. ml” „:iiAr”i” Aa.c/,-t,”o j”uc,A lu 1”cjhsn”z,, /s”,”Z Iii,”

il”c.Zs-yJl/tj, II/Z/lO :alŁ”ari”;u wnciml” c/l”yII”rhuc i7imn”h, po. im”iime pr:s?n”s)m%”aiL”olmc”i /„fl)si”dlIl1e „„UhIuIii” %7)l” „ic/Uli 1” I
uhlIcnId do „„s”cz/i:suji prZeZ OSI) c/o chi/u 31.12.2021 r. /11/” c/o ifl”t:t”lJ)cuh(cI /01011 „1/cIIlc)1%/t!i”t7

/;lczA(i”flJcc/pId” mjiqujcichin,” H”m”Acnzciwti” (muhsmwiah,s, mi”cn”/c)sć umolim I im :cl/s” cIoci. A/insi 2 M//finf” huS/U/k

wute.yhtccj II” pny/nu/Au mn”Acn7ysnoliu LB”0h O Akn”u” i)(n,ll”u mi” nccL tuli” .\„V!, j/L 57HZ rccii”ncuIu” II/IIc)%II”

ni Is/epuje : esic cia/ni (taca; okn s U 10:/u „: „bi/iii mu „ 0, pUls/t P „flI / U) nA ru W/u. 1V A ic, 3)pp)
cc: mm/u u/c : „//n”

mii”,uni”i”d:u”nuz ulo/tu/o dci iVm”kopiczii”ci”. Ztumni”u;oey 0/”tt%l”t(C(i n/ust (/0 lui”””il/Oil”(Oh/t? nCt”Ikkil 1;u/ujIosc”j Z0

(JOS/sIb”CI”/Iii „ili”h”,it” c/o hucz Tu1l”uEdflflI (alumn
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Ikr 27dłcuznk.i itr cItIW7 f_J)kntiJ otrz%nhllje hr,iiticnic

[crniiii wykonania: ud dniu f1l.0l.2020n ii a/aiwe ho; C/to piśohiu poin”n, kc; II/c iic;c”yIiiij. Iii po ;;mIarcia

IgliIrIii disni/iuer/,nch, po:t/tii”m” pI”Zc/fl”ri%i”cicLc)liĆj j)I”onc/IlI”:c” :micim /)r:.dliIc” J pl i-j”ciii IlfllOtt”l” do
na/L CIC”JI J)) c”; OSI) (/0 ćbiui 3!. 12.2021 r.

Pytanie 2
— nhl PPK 1 SiWZJshgTie po”!iihnyieIii;Ę LI(W /O5LtILL Pr}i1(kJi.c. dO ĘL”C Uiih)Wy”)

I. Z LiWaVI na takt, ze Wykniiancii przedsiawia W,trtttć LIiiiti\yy W t)p;ireiLl (1 s/lUt y;iit;i przez Zaiiiau i;iaceti

iIosć cncrc:ii. n 11l7picIkcI. cdv Zananiaiacy ziiz\Ie \yiuk”/i nEt szaconana losu cneij. pon 111cM lliciu opł;oc
i;t I;rklycziiie zużyta ellerwe. Ponadto u.taleniu dokladncco dnia. w którym szicow ma iIo\c cnt”rVii zc)tanie

taktycznie pizekroc/omiCL ust tizYczitie nieiiioiliwe \Y kon;mwca otrzYillille iiiloriiiaeic O zlIzycilI cilergi od ()SD
po zm:ończei i u okresu rozi iczen lowedo). Z un mai lid powyższe Wykoiiztn ca /wrac.m sic z pnisb; O clocl;tn je z;IIliSu

o tresci:

II „;;aipcic/Au %iiA0,ai(1(LII(i kii”ri(t”, o Al ńn”/ 1001171 tu /A1..\I I. p/IAf.JS/IIZ. )o:lI”Jcr una” ( ;iuaii” IIćiyh pzl/m

O5!ciflhiil? (butni okrcyic t /Ic;”i”IIuIlm”i”co, lIcLyh 7)II/0c1”Ifl 7)1) c)Ai”i”Sfl”. ii AIC)1iWi ()„\ii”hickd””iJ,” P li

(/0/al/o (kl II%”AOI,(III”(”V ZtIIlIcili”l(i/clit” :obmi”w;cnn /c”s/ (to I1i”c;”h/Oil”cuhlcl ii;cc”/kwj, Iiu/e”lzz)My dl (/OStal”t”dfll(i

C liPPk” (/0 (bi 1(1 10:1 li: (V „Ul LInio ii

Od jiO wY itd Ź:

Za ni]iwizljicy wyraża „2odc

Zzmflh%yiIjCy nitiiiyfikijje I\VZ:

ł(ozdzi ml \yj__pkt IW/ f,,j”aoi i jio.i lowiulil I kiR /0 I II U nn dzon do IiL\u I li iit”U\ J otrl%mUJ(

l)rzmnienie

Lnzotca jc atalia izu cdN o;nac illit” od dwa OL0l.2020r, ii ; cik;”i” h.r:ch-a”o j”un/l?c jozi”onl, h”,-;; ii/e

lIc t”Sllh j, liC/)) :alucirziiI ińilic, I (/Vtlli/llĄCI7IIIc/l, pcctlt1i”;zicpc:.pl”cImi(iL”cllicj prcw”dza:c :0)/aol s/n”:cc/an”tI” c
IIlnoltl” itr) rm”cz/i:cz ji p);e: 05D c/o dn/cz 31.12.2021 r. Itil, c/o lr1cacqcuI „ Aii”ozr lJmuIOlt”Wc7

I?Icl4I”n?cIbh” tti”Ilalnn/:cąuc” It”I”AOl/att”t”t” (nICIASI”lliClhIil %I”(IIICO( /l/llc)iil”), li” „;cI/i”:IzoNc”i, Aknu ;; St Izilic 7! lu/Stafli

ii”c:ymiy. II” pt. I”jNi(/klI iiiid)IdgY/aIl/a /010/Y O AltOm] ułOMU II” ictiticih XV!, pAL j%”!IVZ, rcclr”ztl:clliim” t/UWIlI”

Iza.yfcj)II/l” : os/a/ton? t/lik”?)? ()AIćSil l”(tbCcuIfl)II”t”i/O, Ilclslc/”;i/atI”nz /11) ()A1C”WC”, li” klonni oNIl”/ack:c”nhm” O

1t11/)Oit”IL”(Lt”l?/Il (/0/Ul/cI (/I) I V1”kciiiait”t”i”. ZcII)zait”ia/ucV :o/)c)im”/u:a;n”/m”y/ c/o ur1”azdoiia I/cI ii;o”lk,cb utcibcuicnmi:”c,
cJoyŻUI”c cI/Zz? tik i/C (/I) /i lici I”O,It „/LL (III/CI Lnic 11:1”

2. Czy !ifinitwiaj]icy saiiit,diicliiie koiitrolowitl hetlzie wY(ktIkOwiiiIie sititlków przeznaczonych 1111 sliImansc)wlItile

/tliI(1\%”IttIid IV „O5(1) UilIO/IiUUtIacy icizliczenie J tytułu ltktycz.ttie [)ObidMeI CiiCIĘi(. przed wykorzystaniem ww

srodkon”!

Od powiedź:

Ta L

Pyt;iirie 3 pkt XYĘppkt Ifl! WZfJsI tneposiimil wicriiwktóiczost;usiwprowadzciiie do c i tinittwy”j

W odniesieniu do pizeulnmo „towco zapisu iii (br icujemy, )t zaodnie z 41 nizporzadzenia Min sic I murgi i z dnia

29 grudnia 20! 7 r. W sprawIe szczególtiwycli LaSEKI kształtowania kaiku hicji tary! oraz iozliczen w obrocie
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eiitrki cichirycziut, Laiii wi.klaccillu IMzyIii:t•ii cdyiiie hoiiitkaIy. / tiwai na powyzszc /%fl\ sc 7. prosba

o (1SIIIIICCIC SIOWU .„LI]ltiS(1I” \yC Wsk;1za11\ Iii z:tpisiC.

Od 1)1)4V jedź:

Za litawia iI CV W) niża zĘcitlę

Rwt!iiI XyI.pkt Hi JWZ L!s±tąt ptlI!!)Y!Lfli.i kIÓ:c itl-lubi wprow;uIzoii- d itc uiaow” J otrzymuje

hrzinicitie

Uj”;-:tja/An iIit”(tOtilUl(I?lkI jabLycfflhiiCb St/Iil(/lll(/(1i nb.y/zz:i (L/b/oiti tlił h1 /)lSćl)llłi %itlJi)YCA /)liłt hit”

prani) hoiiż/ikan lita/ł?.” S(11ii”k II 42 roipori;tdzcnii Mi”ii:iia nt”rii z dnia „harca (IIQ r. W

sprawie siczctóIowych zasad kszl:tllowania kalkulacji taryi oraz rozliczcit w obrocie enyriia elektryczna. (Dz_U.
2019 poz. 503)/ii/tu koić/iv; oziżim ptflzb7 it”t”danynz ok(”n-pnliniyln okrey/ćijaćuy; te siiui”ki.

Pytanie 4 — pk YI, ppbl I. L IJiLa) I SJ Wł. lswtiw in””” wili:”, kiorc zost:09 ypro:idzoiw do trc.cJ
Lifl HI W

Z U\VIbH 1:1 I1:I(lI”zC(lIl\ cl1:lr:Iktc! plZL”l)isO\y pod tkliWych )rzcpisouy pnl%yl, \\ \kOitI\VCa zuyraca sic piosbi o
wprciwtdienic JlphLi tjii1oIiwi; icc-:o :ItJIoIluIIyL-z1L Li alit” ccli. fl\iiik:1I1ic:I -t zIh1i;lhi} \W - iriepisiw. (Id dnia

ch wt”i-chi \\ zycie. I”rosiniy O doda,uc do 1)rzcdilliotoweLo iipisii iwin to Irc”ci:

Ct”tzu- t”l)tlt.I/ t”/(”k/li”tb”iI,j rrtyttl/a /„t)l(lt”kcOlli” knot. 1iiil!l”Ijth”tI _: ()/ii)%IiiEA()%l izcl/rt.ifljić”/i ti”hiitii”iiti

;)r:cj”loini. itd tlij/a /iii li”,y,.-z W ricu-, in-r koiji”t 7i)Ost”i (llj;” VII dii łfiiIOili””.

iednoczi,-:iiie piosiill”y O iiiotiytikitic Usliflit-cie itpisti dHt\cł;tCet:o koniccziio.ci piS mieto poiiiloriiiuyania
Zai]uIn iitjaccLO (1 zIi)i:li)iC Celi \yynlkajacycli t. ilildrWdilych priepisow.

Odpowiedź:

Za witw iaj:cy nie wyraża zody

Pytanie 5 pl, Xyppkt. I lit. :cn:ltlLwe itIt ii:ŁwJM fl\\ td; lnct% t rtti i\lfl\\

Wkoiuiwca zwraca sic z prosb:i o cloprecyznw;tn te przcdmiolowce.o 14)151] pOple/ okrclcnie, iz Zani:,W ijtr
i)hIżc zwickszyc ilość puiiktnw poboru ctieri clckrycziiej (Pl”!.) nb znijcuic tary t liiiica, po nktu, jetlynic w

obi”t”bie tych rrnp lin, mu cli, które zost,l\ c,krcslone i w\ cenione w Otm.tcic iwzetl:iwcy. Punkt z iniiych :up

tarytonychi. niciijciych w ()krcic. ozriilcza!y beja zlflhanc przcdrniott 7:il11(iWitliIa. J U\yiIiI Iii lOW\ 75/e

Wykonawca iwraca sit-z prosbi O iloditiiic 1;islupujacew) zapisu:

Au Ac on punktoii point tilit/i r/maila .Ęt tIul (tli ubu tj flit) lilii j( 5//t CIS III li (1/) lii .1 /1/) ((Iii/0111 t/I / to;

ros/a/v Iqi te i t St J J”Z o/ar iii Ci nz/oli, w Fi,i”ni ;ilticii O/t „iti I III!?? Iti A1 oz li

Od powiedz:

Znniawiajicy wyraża Zt(I(IC

!-us”L liii! \yl, pkti Iii b) Iy/ f_l (Iti L jM).I iltIfliLil t K (i /O\I [Iii („W (i/IIi JI) tf”t I 1111H1U\ J
ot rz”innje brz uhienie

J”aiiitiittajiti” tlrpzis:t-:(i :o,i,in” tiIi,oii(- lt• •urc:ttJ/;l()(l ii ;:akrtsit” h/tki” HflłontłT „liii” / /it/O (itIl/tio J. W

Sn :(„-Ęoliiii%c; ii junupadku :n;iatly nguhny, j”nziiiiieb, ouozuni/ii di ib” j)Ctnl(/rll?/ci rI?2Ii1)? Org(IIICacJiltib/k)

s/rtl/u, ZanIan?ajat”tąĘo — li”/OI”l)IhJ)iytliIiiC.i) atu1 vii do tonoury Lir/Asnu/t /ntizkhui jnlioru (ząb :„„„/ i/id

/iu:)Joll:Ly ult)nżnt”ti jyt jet/iąh” W O/1l”11/t gl”łq” (utyjuwili, kutie ros/ali” Ii/Cit li” SIHL (wiz: %t”l”t,iłii)lIt li”

lotnio/arat Oji”/”tOtii”/il tVi”Aoiiat”c”.
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Pytanie 6 —PkLXYLppkić IW7(1łhiIrwpii;i”mwwnia,kIrc yA)t:mjyprowulzoed(3trecIwriowyJ

Wykonawca inibrintije. iż w wicI le przepów Prawa ei1erŁetycz;lc:o I aktów wykollawcz\ cli. to OSI) jeM

IO(IInl0tktll odpowietlzialiiyiit Za pozyskiwanie i IM%rkazYwiie do sprzed ucow danych poiIiIaioWO—

rozliczt:iiićiuycli dla punkiów poboru etiuruji („ul:). Sposob ustalania danych przez OSI) okresloiiy jesi W liniowie

d\MnbirL\ iil J IW rit 1)OmltdI\ L un Ifl Iu lc\ li I OM) 1)1/) nin \k \kd)Ii WL hpr/t d IWL ni Ii) lii

%ply\%iu run r ulacje uynikiuj;cce z uiiiwn dyslr\ btucyjnycli Lani wai:acco. zodnit / prupkurni j)I/ linijne do
rOJbeZLI dane przekuzaric przez OS[).

Majne IJOWLSze lit (tYld/C. /WraCiiIIIy HC / pI(ISI)if O uiioćlylikncje 3rzedIiuiOtOWU5t uiiiti tło Ilesci:

H3”hcn,ullcc,jnnn/cnnlu/” 2iliticllrIU/cIc(tc) (/tc)L? i”/rA/IOIiiL.Ili1 II Itnunn do Y c/ii/ii kczt/io iIiIc0cicii ci nin/oset

J ilo.yli :1cl/uj incItź u/ekfrue:;ti/ lupo/”l:u”c/Ii/in oAn”sh ;cclic:i,uon”u”nz, oj/c Qpuriu nStsi,nn /)tylru/rltcijnt:o

(OSI)) JII (4 U: III „kOI „(SIt LI c/clili pck))! 1cL (1 ulo—i YJki II/CI Ii lI III III(OUII III?! hi III/n h

Od pow icdż:

Za flhiiWUtI!CV %VV fliżil ZĘ(I(It

I{zd”d XVI pkt6Sl WY List tiiejxstiioykr tki rCJlstliii uplowu(I/di:le h irciil!IRuwyj

otrzyruuujc b rznuieiuie

• ll1hcnzaluu/lorn/oilnn/u Lcnnnu,wcIci :0 c/)Oc) t/ikncnm:i,c, ii limiji -
cki Y Utyci LcL:c/co nzhy,nu O uucnE;co;

/kUt i;n. i/J ;tiźnch”/rruc:;iij (tf)OJWi”U III?? o/jcslc jodje iiiiu?iil/?I, tIUL L)lVfrIhi?iiy??(t”ć)

(OSD) pr:Aa:c iViko,unuii knie /lomnnour —io:hc:cnioiii li lIiI?UkciillIIi /cIinlnhś

Pyt mit 7 pkt iH ppkt I 2 „t riQ SiW” { Opis pr/L(lluirotu I OliowiLni j pkt 7cl tniik ujii_l iti SIWY
(fl_hi w1

ZW rite;irrIy sic „ prodli (I ujcdnol cenie zaphow do(yezlcycIi S „icowalleio Vii/) cii ciieiu,r elektrycznej ze
wzeIt-di ni wyclLpulaue rozbcc,nu,sei w W W ptinktieh.

Zaiuiawiajcy nuo(lyiIknjc:

I ( utlii tl_! Lrkr I li ii S I W / jj )p i j”r/t lnu In ubu it i I klon oti z iiuiij br nut n

liro uuo,ownue zuz\ck cnertjI w rniiueli nunow y 720 M% li,
pl/y czyni:

2020 r.
— cneri;l szczytowa 110 MW1I,

— OZ3NZCZy(OWiI 250 MWIu.

2021 r.
tnyrLi szczytowa 110 NIWIi,

— I)Oz;lSżCzYtOWfl 250 MWI.

2. I”t: I lleznkurir I do SIW 7(Oicilic) W libelce ‚‚I ntrt clcktnczii ytyyroul, iIoc
J (iUOMWW otrz\uhIIjt hrziuuienjc: .. I lic! a elektryczna „t/y1owii. iIoe I (it)MWII

Pijanie S /alicznik nr 5 do SIW L (.„Pelrioiiiocnictwo wzór)

Czy L;tmiwiiijacy udzei Wykonawcy stosowliego pełnomocnictW t do źtdoszcniii Y iii eniu Zimu iiicego

zilwarej umowy sprzedaży ellergi i elekt tycznej do (>SD oraz n ykoiuitiiiu czyllliośe niezbedruyelu iti
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prZtlln)\\ticIzeniI procesu znirtity sprZculiwcy OSI) \YC(IIII; w/orli sIOMflYiI1eo )k) iechitic przez

\kykmawec”? W pIJypa(lkLi bfltkti 4O(Iy III M)\3//S prsillly O fl\ ji8ItICflIt, CZY Ltiintiw ajacy pu”itosil IR”(I(ie

odpowicdzitilnośc za tresć przedstawionego wzA)rlI pelnoitiocniciwa i zi1 ewentualne zakwestionowanie przez

OSI)”

0(1 powiedz;

Ztilutiwinj:lcy wynlża z(ul%. W”ykoH:iwea przedstawi Z;iniawitil:1ceiiiii tle akceptacji ItełlloflIocnicIwo

wedIuj wzoru t(iMJW aiteUo lirze! Wykonawcę.

Pyt;iiiie 9

WYkonawca Z\%Iaca Sic Z JiRlSba O Ll(l7ICICII1C IlaStCpLW!CyclI inloriiia

a) C/Y niiiow y d\ strcbą,cyj Ile i:iw arie -a czas uikrcMoiiy C/V 1 ieukre:ioII\

Odpowiedź:

na czas nieokreślony

h) Ciy Z;uniawiijacy samodzielnie zawrze utinowc O wiitdczenie tisiug ii strybuic;i w przypadku punktów poboru.

dla których obowitizywuIy (Intychezas umowy kompleksowe oraz w puypadku puinktuw poboru, dht kturycli
uirioya dystiybucyjiui zostali „awarta ta czas okrcIony, w ieriiiie iIlnt);IIwiajacyill skulee,ite pr71”prO\yadZen1

procedury Zohiany sprzeditwcy”!

Odpowiedź:

Nie den czy

Pytanie II)

/.WLLCafll\ Sic Z /l1lytal1lclih. CZY L:lllhiw i,LCY przck;iie iiicihcdne (Lilie % wers elektrouiciiiei INce1 ol;i::

dokuiiienty pr/clitr1thwe (S I \YL wraz z zalaczii kun „ np. n \Vorclzie ) do ir;.cpo tdzeiii,i liii rccdury /iminY

slllyt(lncy najpozliicj w tlnu pOdpisaiiia 1Iill(iV\ „! Dokument (;iwleraiicy iiiezhetliie d;inu” sl:lilowi( bedzie
niwn ci zalacinik do ulutiwy.

Wylon ony Wykonawca bedzie potrzehowtil dO przeprowadzen a /ilia ny sprzedawc) (Ipiocz (hinych dht kazdeto
I”l”I (zawartych w wersji iieedytowttliie1 w pkt III SIWZ). lakźe dokujucitlow Liin:iwiajticeio:

— pel nouiocn et wo do zLi ltisien umowy;

— diikunieiii nadania numeru NIl”;

— (IokLlliit”iit nadania nulileru kl :GON;

— KRS lub inn (lokurnuot ni IM1dSIlwie kLóreco dziali uItinaIudiu”uka:

— dokumeni pot\ ieizu!uy” uInoco\ :le danej oly do 1xdpisaiui UOUfl% prtedy cller: I elektr\ cinej oraz
Pc 111) Oli IC nic twa.

Jednoc,e”nie iii h”iruu Cr113 %e ( )SD mo/c cd:yucić ;i kiszenia umi”ypi /cula,”Y 7:1w lerijauc bIedne dane.

skuik cm czego mnie okazac sic koiticcynuist itkupu enerci i pi%cz Z;tntiw lajticec< i tul iw. \pr/edawc)

iezeflyilweĘo, o komu ni” iwa w art. 5 ust. Ja phi I Iii Ii) ustawy Pnw,, uiwrgeiycztie.

Od 1)01V ietli

Zut rnawiutjicy przekuźe wymagane dokumenty

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Włókiennictwa

ul. erzezińska 5/15, 92-1 03 Łódź, tel. +484261 63100, fax. +48426792 638
L-mail: infow.todzpI, ww,y.iw.Iodz.pi, NIP: 7240000654, KRS: 0000043804
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SIEĆ BADAWCZA Instytut
ŁUKASIEWICZ I Włókiennictwa

PyIiiiie I I — pli XiV. pI. XIV ppkt S[WKLi!UrwJsk t Iiriu;tIiiod;icIi I P p_ NYI !WZ Llstouie
p()4R)YILIfl:I. khrr /i)i.iIi;i wprow;ii!znnt dn tiesri imm J

Z\ractI1]y sic z 2;ipYIiIIUtIi1, czy Zuntiwiajacy doplisci łhwaicic tIlUOY 1IRĄ korcpondecyin.i?

Dodatkowo pr simy o tljc(InOIiCcfliC zapisów do[yezacycli tc,o, liii czyiiii wzoize ZOSL;tnic zau:irta LII11O\iyI Cł)”

na \YLOfłC przedstawionym przez Wykonawce czy wg wzoru Zaiiiawiające;”o?

Odpow jedź:

iamuwiujacy dopuści z:łw;lreie liniowi drciii korespoiulcnnjna. [;niona iost;iiiit i:iw:irt;i 111 Wiorze
przedstan iiiiIyin przez. W%konawcc. zwienijca wzy,tkie Wi iii:I!aflc tipiw” (ikresIc)ne W fl)zdzialc XVI.
Istotne post;inowicni;i, Które zesłana wprowa(lzIlile (II) tresci iiiIIoni

Termin składania ofert nie uIea zmianie.

jiuiciit;i sic treść ()ClOS”łCiliC (I łail]OWiCititi.

I”owy)ze wyjaśnienia orli ;niiana treści specy[ikicji istotnych warunlww zamówienia st;iilowi:t iuteniIn;
czyść NIWZ.

SI LĆ fl[ĄDAWC”A „UKASIEWICZ
ZAI%lr%WIA.IAC\”

JNSnTUT wtÓi EN CTWA

Z-ca Dyre.a0flth

dr hab. inż. Maciej Boguń

Sieć Badawcza Łukasewicz - Instytut Włókiennictwa
ul, Brzezińska 5115. 92-103 Łódź, tel. +484261 63100, fax. +48426792638
E-mail: into@iwiodz.pl, www.iw.Ioóz.pI, NIP: 7240000664, KAS; 00000d3804
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LaI,cziik lir I do siwi KF Z)”—23h—3 19

Piccttć Ś

O FE RyĄ

710/0011 W )t)s!UI1OW.Iilitl O LI(IZicIcIHć ;„.;Imo\y CWd W t\i)!C pr/.CLILLI I th1,ll1iC7OflC_() O WrlOSCi i)iztkiiciiiarui
wyI;lyoI1i y tltiiytIi rt,wnowirio,ci K\yO( (iLre,Ioi1ytI LI IL1(il.l\% uN. I I Ibl. S tisiiwy PZl” III (IOI,lWL. cflclii

elekt rycznej dii oldeklów Sieci Badawczej LU KASI L% tUL — I nslyt ulu Wińkuen ulietwo w Ludzi

Nazna I adres ulecenia;

ir [iks lir Itl t—101 I

ZIInlIIwiailin łOSIN lut Sieć Badawcza LUKASI1:WICZ —Wlókiei1I1ict\j. ul. Iśr,.eziński 5,5. 92—103 (idź.

>II. ILlIt IIl\ (JO%I I\%L Lu1rlu tuko „tzn i do olutkiow Zim I%%I l 114,1) /U)dlllt I \VyI)l L III liii „pt \1ll R li

isloluyclI 1irilitko\y z,tIIIti\yitlli1l liii niisteptij;icych \y;lrLlnkach:

I OIcruH1yTiIjdsoiwenergiielektryczIwjzItcnL

_______

— - —

C cna Ca I kow i I a Wartość

jednostkowa Wartość netto Stawka brutto za dostawę
Przed miot ilose

netto I (II x III) VAT energii elektrycznej
IW11 - i”YYt”Ył

11 III jy V -. VI

I lwigiu
1620

ekkiryczna
MWh

s/c/VI (fl%” I

t l1cI-i IŁ
3740

cickltyczna
MWh

JM )za 5/ U/VI I

ilŁksVflhLIflll nonunalna cena brutto dostawy

2. Turudn wykiiiniii;i: od dnia 0I.01.2020r. w y;ikrcsic ka,dctti punktu poboru. leci nie wcic,niej. iii, io
zawarcLI LII ów dN l rybuIu\i wek poyyl ywnie pr/.cpro\Ą :idi.ouej proeeduri.e Zmiany spriediwuy I pr,-y1cc W
ulilciwy do rc.uII/lujl prtez (.)St) do diii;i 31.12.2021 r.

3. ()„wiailcja”n., Je ;ilnuurz.iII]y nie /auhicr/.iillIyPoWitrlyc iCallzaujt iIitMc1)IIJIIc\ch eZeeI /iIillo\% clilI”

)od\yykoui;I\ke ni (mi /i(UCtWl,” sirt””U,ć)

Lp
)pi ui.eci jiiiiow coLt. i(ri Wykoiitwti lalo tria ilL\ 1 ptlttwykl n\awu Y

1

I — —

4. Zarejestrowane nazwy i adresy wykonawców występujących wspólnie (w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia)



5. W przypadku wyboru nasze: oferty, obowigujriny s;i do zawarcia Urnowy na oknlonych w projikcie
umowy warunkach, w mif”j%.cu i terminie yzna zonym przeł 2arnaw!ijącego.

6. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ W sprawn niniejszego postepowania nalizy k:t!rowac na jeden z ponizszych
dn sów:

— za 1ocli1ict\ycin dttly!.nyaiiezo :bi,nularza dosttprit:o ii cPl,\l”

Icrucni skrzynk. :\V—t odz kryłkiSl.

— tIdoIcpiioI1c!o pr/tł minil”ori.l hups. rniniponili/piiypl (I oimular, do komunikacji).

nb t i

_________________

ur leI.

7. Ośwadczm/my, In wypilniłtm obowiązki informacyjni” przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawk ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio

lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania s o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia na6zacj”

urnowy o udzielenie zamówienia.

Zalącznikarni do niniejszej otrtysą:

4

III (kwalihkow;,,w puM Wykiuiwc Wykoiuawcńw)

Oferta muzy być sporzą(lloIia na formnlarz;icłi przyi1°t(iWaliycII przez Wykonawcę. lecz W biriiiic
%ptInI IJ ItL I fl10Q” %IR ( lik Kp „\ iltn diii it/%t wn hit LII U miki 14% ni ant W ti fiL icj
W prłiacIi%u uily ziłacznik nie ilinyczy wyhiii,awcy. in,Icży iu”ii;ić i:i 111w .nic (Iotyczy””

I)OKLIMFNT SKI,AI)ANY W POSTACI I:LEKTRONICZNEJ OI”ATRZONIśJ KWALIFIKOWANYM
l”OI)i”ISLM ELEKIRONICZNYM


