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Zinitwiitjicy w postcpowaiiiu O udzielenie zainowienhit publicznego 1111 Koni pleksowa dostawę gazu
ziCIlIi1CO wysokonietaitowQo typu F do kotłowni gazowej Sieć Badawcza Lukasiewicz — Instytutu
Wińkiennictwa w Ludzi przy ni. Brzezińskicj 113, przekazuje treść zapytań (lolyczicych zapisow specyfikacji
istotnych warunków ziiiiówienii wraz z wyjaśnietiialni.

I. Czy Lan:iwi,tjicy w fliza zgode nii ztW trele tiuloWy tlroca korespontlenci ni?

)d powiedź:

Z:Ii iiIWiijaC\ wyru/a zgode iiut zawarcie iiiiiowy druga korespondencj nit

2. Czy /iuuawiajacy Wyraz-i zgode na otrzyuiywuin e Liktui w Lpnych w euupie tarYtowci W—6.V tet podstawie

pu-ouiuozow:inero iaA”eia paliwa gazowego oraz Iiikturc rozliczeniowa za pobrane pal iwo gMzowe Wy\IaWiouiul

„tui koniec okresu n)zluezeil,owe:o, której kwota zostanie polulniejszona o kwote wyti ikajuica w tutki ur wstypnych?

(hlpowiedż:

Znuawiajacy nie wyraża zgody

3. Dotyczy pkt. XVI ust. 5 SIWZ — (zz zutiulawiąjacy akceptuje postuinowienia Ai-t. (Ch Usiawy Prawo
nergety czne. który stw iurdzui ze dlui otlhioitow koncowych, dokonujacych zakupu paliwa gui/owego w lryhie

ziuuiow:el publicznych. Tinl Wx konaw Cl)W fl!e sa ustalane. tiliz ma sWiad0iflOć l)rikti konieeznoci

l)OtluiWut”iiut stuiwek thoiiainentu zgoduite Z Tunyi:i.”

Wykonaw ca wyjaai iii. ze zgodnie z nowelizacja uiwy Prawo energetyczne art. tCh wit. I pkt I ) taryi” st

ust-dane dla wlbiorcow koncowcli_ z wyiuiikieiu odbiorców. ktouzy dokunuja ztkupu paliw gitowych:

— w pLuilkele wirtuu:iuuyun W [OZttIflitfliU prze!lisow wydtnyth na podstawie art. Q ust. 1 12.

— w postu skroplonego gum Ziemnego (LN ( ) lub siwe/onego gazu ziemnego (( N( )„
— w tiy bie przetuirguw utukej i lub zulmowietu pullicziiyeh w rozumieniu puzepisow O zamowieniach publicznych.

W zwiazku Z J)ow żSzym W konuiwet i ilormuje. uz sitwk tLbOniul]entu, oraz opiat za paliwo gazowe będa st;:ile
podczis nbowiazywuitiiut zanuowieulia i nie ulegna zmianie w przypadku wprowadzenia nowych stawek w Tatylie
Wykonawcy zatwierdzouKj przez Prezesa Urzedu Regulacji lnergeiyki. Majac to na uwadze, Wykonawca prosi

Zunnawiajuteego o usuniecie w.w zapisów S1WZ oraz IPU (lotyczacych Tuiryt” Sprzedawcy.

Od powiedź:

/a1)ISy „lWZ )0/l)sI.Iiui bL-z iuiinIyflkat-i.

Zutilluiw nijacy esi \wiutd)uYiy. Je uliC 01)0w iazuie stOSOWitnie Tary h” Wykonawcy w postepow urn ich
piowutdzon ch w (rybie puiw a zainówien puhl ie,iiyeh

4. Cz do cent jediuos:kowe paliwa gui/Owego powinna być doliczona stawka podatku akc zowego igou:i:e z
olowu;tzuicy mi przepisanhi, czy też Zuiuuutwiuijuiey dek luiruje iż jest zwolniony z platnosci podatku akcyzowego?

OJ pow Ie(lz:

Zgt)tlluie Z rtzdzialem III S1WZ zaniawiajucy nie jest zwolniony z podatku akcyzowego. W fonnularzu
cenowym w kolumnie 6 znajduje sic zapis - „ cena jednostkowa za gaz uwzględniająca akcyzę”.
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5. IXityc;.y pkt XVI ust. 6 S I \\ 7 — Czy Zaitiawiajacy wyraża zuode na zapis •. za term in zanaty uznaje ic (falC

uzilinia I ichunku bankowe,o Wykwitu cV

()dpon jedź

7iIi%LwIijiUy nie w3”iiżI igod3

6. Wykonawca zwraea sic Z probi o mody Ii kacje I czby dni w kolumnie S foiniulirza oferty — W okresie

trwiIliI nutowy betizie to i6(, dni.

Lmiau”iijicy wyraza zgotle

7. D< ut yezy ph t X\I ust — \k”\ koniwct iti Frunuje. iz motu nyoc dostirczen ii /:imiwiajaeetnti wynitgait cli
danych je%t uztieżnioni ni Jnsturczcuiii do Wykonawcy odczyiów przez OSI). Na podstawie odczyiow
wystawiana jest liktura VAT zawieuaj!cL wskaniiie dane. W zwii”.ku z powyższym Wykonawca zwruea sic z
prosba o niodytikacic zapisu w nastepujacy sposób: ‚„Wykonawca poi uformuje ztmawiajacego o wartości I
lości zuzytego pal iwa gazowego w poprzedni in okresie rozi iezeniowyni, droga elektroniczna w ternu nie do 7

dni kalendarzowych od daty u ysl wueuiia Iiktury. na adres: bIuzr”.yki iw.I ai%pl””

Odpowicil ź:
Je”ei i \k ykonawea udosiepuu i wglid do danych priez I —IK)K jak u pkt. . Zanntwitjicy nie musi 0173 nu7 W ac

informacji dio;a elektroniczna po w\sluwieutio faktury

. Wykoi:au ca zwraca sic z pyfuiieun ciy ZanuiW ajaey dopuszezu iwtzIiwoc real unuwan:a w maginlia O

ktoryun mowa w pkt XVI ust X 51 WZ, poprzez ndostepnien ie tainawiijaceinu wgladu w dane doty czce
zuzyeia paliwa gazowego popizez konto na elekt tonicznej piat Iorm ic I—BOK 7

Odpowiedz:

Zaunawhujacy dopuszeza tiki inożliwoć
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