
Akadeńia szruk pięknych w (atowicach
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ODPOWIEDZNTT
na zapytania w sprawje SlWZ

UPrzejmie i.|olmu]emy, iż w dniu 2orż.o6.2Ó do zanawiają.egÓ wńnę]a Plośba
o wyjaśn]Óńie zaPisu sPe.'fikacji Śtohych walu.ków zamówienia w postęPowańiu

prow*zonym na Podstawi. pżepsów usla*y z dńia 29 śtyoria 2oo4 roku Plawo

zamówi.ń pub|i.zny.h (Dz' U' f 2o1o l Nl lr1' Poz' 7'9' z późn' zń) w tr'/bie Paerz.c

oośtawę Gpżedaż) enecii e|ehr'Czń.i do budynłów Ał.demii sftlk Piękn'ch

Tćść wsPomnńnej Prośby jen ń.nęPująo :

'. w związku z gwarancją ceń do końca ważności unowy wnosimy o fmiańę zapi'ów
w lÓfdżia|e 9 punk 9'r e) s|wz' In|omuj.ńy' że wceni.j.d.ostkowejjes| fawańa stawka
ak.yfy' podalku vAT olaz i.ne oPłaty krórc Pońoś sPżedawca' wnosimy zatem o 2miańę

fapGów ńa 'w przyPadk! zm]any pżeP sów skulkujących zmianą stawki pÓdarku VAT'

akcyzy ]Ub ]ńńych zmian ogó|nc obowĘzu]ą.ych PżeP]sów Plawa' a w sz.fe8ó|ńości

zm any |Jslawy |Ub aktów wykonawĆzych do t.] l.]staw} wPlowada]ących dodatkowe

obowiązki żwiąfańe z zakuPem Pńw majątkowy.h |ub cg'fikaty dotyczące efekĘvńości

€nergetycfnej c.ny Eńergi zostaną Powiększone o kwotę synikającą z obowiąfków

nałożony.hu,łaś. iwyń PEePisami 'oddnńi .hwejśchwży.e" '

2. v ! ozdzia|e 5|\rZ jest ńowz' ż. r.lmln r..|iz.cji z.ńówienia d]a Punków pobÓru

obejnuje okGs od r w.feśńi' 2orfl' oGz r 'tyĆzniz 2o13l' wyjaśńiamy' że w.l!ńkiem
końieńym do wejś.ia w 4cie uńow' sprz.d.ży f wykońaw.ą w€ wskazanym termini €

iżsr ż.wĄIc,e Paez fańawi^jącego umory o świadcz€ni. uśfug dystrybucyjnych pż€d



uP'w€m telńinu ostate.zńego fgłosf.ńia sPEedawcy do osD. ti' dÓ dńia r4'o8'2ol2''

olaz do ]4,1ż'2or2l, w fu]ązku f powyższym w.osimy o zmńnę f'piśu w w/w rofdza e

s|wf na ''Rea|ifacja żamówieńia od dńia '..'''' Pod wa.unłi.m zaw.rc.. Umog'

dFIrybucrin.j poniędzy zań.wiającyn s odpowiedn.m osD' Pż€d uPł'wem

telmi.u 2głosż.ni. żmi.ńy spż€dawcyi m.r do dni. r]'o8-żol2r. do gÓdŹ. |4@

orar max do dni. t3.r2.2or2r. do godz. r4,oo i dost re.nic Wykon.wcy danych

PoIż.bnych do zgłosfeni. zUsE ównież w tym tć'nini € ol.z PoŚiad.ni. Pżćf
qłon.wcę PodPk.n.j umoł' śPżćd.ży en..gii ż z.m.*i.jącyń".

]' Uńowa w lańach zańówienia pub|i.zń€go j €st z defr.i.ji umową lemińNą i ńie

widzimy podstaw do Fj wypow]edz€ńia w pżyFdku' gdy obie svony w,ywiąfują ś]ę

z warunków umÓwy, Ponad|o rofuńieńy' że Podane w s|wz wa.tości pobolu eneĘ]i są

ty|kÓ szacuńkowe, Roflide. a ń ędzy nańi będą odb'va' sil na Podstawić Eeoylviśie8o

PobÓl, eńergi' a cÓ za 9ń idzie ńi. będzie Poc ągalo za sobą dodatkowych kon*kwencji

nnanlowy.h' Natońiast w ce|u zasPokojeńia Pań5nva Pokf€b wykońawca musi

fakontraktować stośowną i]ość enelgii € ektry.zńej' w związku z Posyższym wniośkujeń/

olsunięcież s|!(rz Puńktu 9,r c)'

s'dnowtslo (!},dśTena) zamaw|.JąLegow P?.dnIoto\eJ kłes | 'e{ naŚlęp!,ą(.

Ad r zamawiający utżyńuje zaPis Pkt 9.r e) s|wz doda]. )edno zdańie Ó lleśc

"zań.wiai7., 
dopuśze. fńianq wyńagrodz.nie' łtóB wynik. ze zmiany sr.wki

Podaił! VAl do wysoto..i uwięk'żćńi. t.j śta*ki"'

^d 2 zańaw ająĆ/ Posad5 zaw.ńe umory o świadcfeń. uśfu8 dFtrybucy]iy.h ńa

wsz/śt|ich budyńka.h Akadeńii szt'k Piękńy.h w Xatowica.h wobe. pol,yższego

zamaw a]ący ńie doPuszcf. zmiań),Pkt 5s|wf,

Ad )zań^\| a)ący Aie wy.aża zgody.. usuń ęcie f.pisów Pkt 9l c)

InfÓlńujeńy, że fgodń e z wymo8ień ad' ]3 uŚl' 2 uŚta*1' sta.ow śkÓ zamawia]ą.ego

żostało rof€'łańe do ssfyŚtki.h w}konaw.ów' hóryń Pżek,fańo sTwz i zost.ło

zamiesf czone na strcnIe ]nl.netowej zam.wiają.ego'

" " ,.1\


