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Warszawa, dnia 27.08.2014 r. 

Pełnomocnik Zamawiającego  

New Power Sp. z o.o. 

ul. Chełmżyńska 180 A 

04-464 Warszawa 

Reprezentujący  

Gminę Garbatka-Letnisko 

ul. Skrzyńskich 1 

26-930 Garbatka - Letnisko 

 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 

 

 Pełnomocnik Zamawiającego - Gminy Garbatka-Letnisko prowadząc postępowanie o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej na realizację zadania : „ Zakup energii elektrycznej”  

przesyła niniejszym pismem treść zapytań Wykonawcy, które drogą mailową w dniu 26.08.2014 r. wpłynęły do 

Pełnomocnika Zamawiającego,  dotyczących przedmiotowego postępowania wraz z odpowiedziami, w celu 

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-263-2014, nr ogłoszenia BZP 281856 - 2014 

 

Pytanie 1. Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel niezwłocznie po podpisaniu umowy? Wyłoniony 

Wykonawca będzie potrzebował następujących danych do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dla każdego 

punktu poboru: 

- nazwa i adres firmy; 

- opis punktu poboru; 

- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina); 

- grupa taryfowa (obecna i nowa); 

- moc umowna; 

- planowane roczne zużycie energii; 

- numer licznika; 

- Operator Systemu Dystrybucyjnego; 

- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy; 

- numer aktualnie obowiązującej umowy; 

- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny PPE. 

Odpowiedź na pytanie 1. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przekaże w wersji elektronicznej Excel 

wszelkie dane, które jest w stanie pozyskać z faktur i umów. 

Pytanie 2. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie okresu rozliczeniowego wskazanego w § 6 

ust. 1 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni danych pomiarowych w 

terminie, czy Wykonawca może wystawić fakturę szacunkową? 

Odpowiedź na pytanie 2. Pełnomocnik Zamawiającego pragnie podkreślić, że OSD ma obowiązek 

przekazywania danych pomiarowo rozliczeniowych nowemu sprzedawcy energii elektrycznej, a dokumentem, 

który reguluje te obowiązki jest Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, na którą Wykonawca może 

się powołać w razie nieprzestrzegania instrukcji przez OSD. Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza 

wystawiania faktur szacunkowych, zgodnie z zapisami umowy Wykonawca ma obowiązek wystawić faktury za 

rzeczywiste zużycia energii elektrycznej. 

Pytanie 3. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji odnośnie terminu na wystawienie faktur wskazanego 

w § 6 ust. 9 Projektu umowy. Jeśli Operator Systemu Dystrybucyjnego nie udostępni odczytów i Wykonawca nie 

będzie mógł wystawić faktury /nie z własnej winy/, to czy kara umowna będzie również naliczana? Prosimy o 
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jednoznaczną odpowiedź. Wykonawca zna przepisy IRiESD, które nakładają obowiązek przesyłania danych 

pomiarowych w terminie, jednakże nie ma żadnych sankcji nakładanych za ich nieterminowe przekazanie.  

Odpowiedź na pytanie 3. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż w przypadku nieudostępnienia odczytów przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego Wykonawcy kara nie będzie naliczna. Wykonawca będzie miał obowiązek udowodnić 

Zamawiającemu brak możliwości pozyskania danych pomiarowych od OSD. 

Pytanie 4. Zwracamy się z prośbą o wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy. 

W ramach wyjaśnień informujemy, iż Wykonawca nie jest w stanie wpłynąć na terminowe przekazanie danych 

od Operatora Systemu Dystrybucyjnego. Ponadto informujemy, iż w zapisach umownych oraz instrukcji nie ma 

żadnych sankcji prawnych za nieterminowe przekazanie danych pomiarowych o ilości zużytej energii 

elektrycznej dla poszczególnych punktów 

Odpowiedź na pytanie 4. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie § 2 ust.2 
Projektu Umowy. 
Pytanie 5. Zwracamy się z prośbą o zastosowanie pełnomocnictwa uwzględniającego aktualne zapisy IRiESD 

OSD – Wzór Pełnomocnictwa.  

   PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  

NAZWA FIRMY ……………………….. 

ADRES …………………………………. 

NIP  ……………………………………... 

REGON ………………………………… 

KRS …………………………………….. 

Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................  

…………………………………………………………….…. udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 

……………………………….. z siedzibą w ……………………….., ul. …………………………………….. wpisaną do Rejestru 

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w………………………… Wydział 

Gospodarczy pod numerem KRS …………………………                     NIP …………………… o kapitale zakładowym w 

całości wpłaconym w wysokości ……………………. PLN, do dokonania następujących czynności związanych ze 

zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z 

………………………….. Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 

2. Wypowiedzenia dotychczas obowiązującej Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej  

i Świadczenia Usług Dystrybucyjnych, lub Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej dotychczasowemu 

sprzedawcy. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji, w tym przez złożenie Operatorowi Systemu 

Dystrybucyjnego wyłącznie wymaganego oświadczenia według wzoru   skutkującego zawarciem takiej 

umowy pomiędzy mocodawcą i Operatorem Systemu Dystrybucyjnego. Powołane oświadczenie 

złożone przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy  zawierać będzie m.in.  bezwarunkową zgodę  na 

zawarcie pomiędzy mocodawcą, a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego  umowy na czas 

nieoznaczony na warunkach wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego oraz na warunkach obowiązującej taryfy  Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego i Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej  jak również w zakresie 

warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy taryfowej, okresu rozliczeniowego aby 

były to warunki dotychczasowe. Powołane oświadczenie zawierać będzie także  zobowiązanie o 

przestrzeganiu przez mocodawcę warunków korzystania z usług dystrybucji energii elektrycznej oraz 

zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi dystrybucyjne świadczone przez OSD. 

Należności za usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam mocodawca, i mocodawca oraz inne 

podmioty, którym pełnomocnictwo zostanie przedłożone,  przyjmują do wiadomości  że 

pełnomocnik nie udziela za nie poręczenia, w tym w zakresie długu przyszłego, i składanego 

oświadczenia nie można rozumieć w ten sposób, że pełnomocnik takiego poręczenia udzielił. 
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4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w 

sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

5. Udzielania dalszych pełnomocnictw w zakresie w/w czynności pracownikom ………………………. oraz 

innym osobom które bezpośrednio lub pośrednio są zobowiązane względem ………………………… do 

wykonywania takich czynności. 

6. Dokonania innych czynności, jakie będą konieczne do przeprowadzenia działań o których mowa w pkt 

od 1 do 5. 

Oświadczam(y), że: 

- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy sprzedaży 

energii elektrycznej/umowy kompleksowej, 

- okres obowiązywania umowy z dotychczasowym sprzedawcą zakończy się z datą  …………………... 

Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony jednak nie dłuższy niż czas obowiązywania 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z …………………………………. 

Wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zmiany sprzedawcy energii 

elektrycznej, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Podpis(y) Mocodawcy 

Odpowiedź na pytanie 5: 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie widzi podstaw do zastosowania zaproponowanego wzoru 
pełnomocnictwa. Zapisy zał. 2 do projektu umowy pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

 

/-/ Ewa Pacek 
Pełnomocnik Zamawiającego 

 


