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Poznali, dnia 28 kwietnia 2017I.
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w) konartcy biorą(} ud/ial rł po§lęporł aniu
DoĘ czy: przetargu nieogtaniczonego

na spr eda energii eleknJcznej na potrzeby Radia

Melkury s,A w Poznaniu,

odpowiedzi na zapytania do treś ci slwz oraz modyfikacia treś ci slwz
Zarnawiający infonnuję. e jedon z Wykonawoów zł oł ł\Ą, dniu 28.0,ł ,20] 7 r. zapylania dot, treś ci
z tyn, zĘ odnie z ań. jll usta\ł f z dnia 29 sqcznia 2004 r. PIa\\,o zamós ień
SIWZ- W
^riązku
publicznych Zamawiający pizekazuje treś ć zapltń wraz z lvyjaś nieniami oraz modyfikację t],eś ci

SlWZ,

P}tł nie 1:

Ńykonarvca nvraca się z proś bąo zrrianę zapisu par, 2 ust,3 Zał ącmika nr 2 ,,Zastr ega się, e
Zamalviający lna prawo nic*l4torzystarria szaco*,anci iloś cięnergii elekĘ carej podanej w ustępic 2
nio będzie ponosil z tego t}tuł u dodatkowych kosź ów Z Zasffze eniem par, 5 ust.1", poprzez dodanie
poni szego zapisu: .,Zmiana nie mo e przekroczyĆ 10oń",

i

odpowiedź 1:
Zanalviaia§y nie Wyra a Zgody na anianę zapisu \ł ,c}t, Zał ączniku fi 2,
Pytanie 2:
Do§czy par, 3

us1,2

Zał ącznika nr

2

-

i

rych przypadkó$,
W),konawca wnosi o okeś lenie w umowie
e] ektryczną d ot"vcz} oSD. a nie

Ponadto zapis odnoś nie bonifikat_v za niedostarczoną energię
§przedawcy

odporviedź 2|
Zamarviający znrienia zapis par.3 ust, 2 Zalącznika 2,
Nowa tlcś ćpą!_],!§]L2 Zą!!!Z!|}ą!Lł
..2, Za niedof }Ąnanię plzez Wykonawcę siandardówiŃoś ciorł ych obslugi odbiorcórł
Zamawiaiącęmu najego pisemny wniosęk pr "Yshgujź rbonifikaty \, \qsokoś ci i na zasadach, o
których mowa w przępisach ustawy Prawo ęnergclyczne i akiów wykonawczych do tej uś tawy,
Wlł onawca zobowiązuje się rozpabzeć *,niosek Zamawiającego $,terminie l4 dni odjego zlo enia,
3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoś ci, je eli §zkoda wystą)ił a wskutek dział ania Sił y wy szej,
dział ania osoby trueciej. a któIą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnoś ci bądź rł ,ył ącmiez * in1
Zamarł ,iaj ącego.

w_rł onawca nie ponosi odpowiedzialnoś c i za sku& i przerrł , i ograniczeli w sprzed a4 e nerg i i
elektrycznej Spo\ł ,odowanych:
a/ awarią lv sieci elęktroenergorycznej przez czas niezbędny dojej usunięcia oraz w rvypadku
oganiczeń w dostarcZaniu energii elektrycznej w związku Z agro (jniem ącia, zdrorvia. mienia lub
,1.

ś rodowiska.

planowanymi przęnvami w dostarczaniu energii elek|ryc nej,
c/ w§trzynaniem dostarczania enęrgii elektryczllej lub odł ączeniem Zallawiającego od sieci

b/

dystrybucyj nej
d/ brakiem ś §,iadczenia usł ug dystrybucji przez

osD",

P}tanie 3|
Czy Zamarł iający wltazi zgodę na zastąpienie zapisu par, :l ust.2 lit a Zał ącznika rt 2 poni szym
zapisen: ..a. zapevr'nienie standardóWjakoś cio§,],ch obsł u8i odbiorców Zgodnych z obouiąntjącl m

odpowiedź 3:

Zamarł ,iający zmienia zapis

Norva treś ópąt

pal4

ust,2 lit a, Zaląoznika m 2,

]!§!2 !1iZdq!!q

ą

,,a,

zapewnienie siandardówjakoś ciowych obsł ugi odbiorców zgodnych z obowiązującym prawem".

Ę .teni€ 4:
Czy Zamawiający rvyrazi zgodę

na zastą)ięnie zapiś u par. 6 ust,l Zał ącznika nr 2 poni szym zapisem:
.,Naleznoś ciwynikające z faktur VAT będą pł atne w terminie .. dni od daty w},stawienia fakury.
shony oś wiadczają e terminem speł nionia ś wiadczeniaje§t dzień wpt},\ł u ś rodków pięnię nych na

achunek bankowy Wykonawcy".
Odpowiedź 4:
Zamawiający zmienia zapis par.6 ust,l Zał ąc nika ńr 2.
Nowa treś ćpat. ó ust. l . Zał ącznika nr 2:
.,Nale noś ciwynikające z fakfur VAT Ę dą pł atne w terminie .. dni od daty wystawienia fakfury.
strony oś wiadczają ę termineln speł nienia ś wiadczeniajeś tdzień Ę plywu ś rodków pieflięznych na
rachunek banko\ł ,y Wykonarł cy'.
l

Ę tatri€ 5:

Czy Zamawiający wyraz i zgodę na zastąrienie zapisu par.9 ust.4 Zał ącznika nr 2 poniź srym zapisem:
,,Aneksu do umowy nie wynagają zmiana adresu siedziby. adresu korespondencyjnego ]ub raohunku
bankowe8o - wystarczając€ w tyn pr Fadku jest piś emne powiadomienie drugiej strony umowy o
zmianie, Aneksu do umo.ł y nie wymagaj ą równie ur ędowe Jniany stawek podatku VAT lub stawek
podatku akcyzou,ego.",
odpowiedź 5:
Zamawia.jący zmienia zapis par,9 rlst,4 Zał ąc ^ikańr 2.
Nowa trąś ćDąI|9]§4-Ząt9ezd}ajŁł
,,4. Aneksu do umowy nie wymagają: zmiana adresu siedziby. adresu korespondencyjnego lrrb
rachuŃu bankowego - lvystatczające w tym pź ypadkujest pisemne powiadomienie dru§iej sh,ony
umowy o zmianie. Aneksu do umowy nie wyma8ają ównie uEędowe zmiany stawek podatku VAT
lub stawek podatku akcyzowe8o.",
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