
 
 

RIG.271.7.2014                                                                 Skórzec, dnia 24 października 2014r. 
 
 
 
 
 
 

Pytania i odpowiedzi do SIWZ nr 2 
 

 
dot. zamówienia publicznego pn.: „Zakup energii elektrycznej” 
 
 

 
          W odpowiedzi na pismo z dnia 21 października 2014 r., zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 
z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013, poz. 907, z późn. zm.) 
Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania o treści: 
 
 
Pytanie 1:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 1:  
Zamawiający nie dokonuje zmiany przywołanych zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie 2:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 2:  
Zamawiający nie dokonuje zmiany przywołanych zapisów SIWZ. 
 
 



 Pytanie 3:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 3: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany przywołanych zapisów SIWZ. 
 
 
Pytanie 4:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 4: 
Zamawiający dostosowuje brzmienie załącznik nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 8 do 
obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym uchyla się dotychczasowe brzmienie § 8 
i zastępuje się je w sposób następujący: 
„1. Wykonawcy przysługuje żądanie wstrzymania przesyłu energii elektrycznej na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jednolity: 
Dz.U. z 2012 r., poz. 1059, z późn. zm.)” 
 
 
Pytanie 5:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 5: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany przywołanych zapisów SIWZ. 
 
 
 
 



 
Pytanie 6:  

 
 
Odpowiedź na pytanie 6: 
W załączniku nr 7 do SIWZ (projekt umowy) w § 7 ust. 1 dokonuje się zmiany zapisu na 
treść: 
„Strony określają, że terminem spełnienia świadczenia jest dzień uznania rachunku 
bankowego Wykonawcy”.  
 
 
 
Pytanie 7: 

 
 



 
 
Odpowiedź na pytanie 7: 
Zamawiający na prośbę Wykonawcy może udostępnić posiadane dane. Nie mniej jednak 
obowiązkiem Wykonawcy będzie pozyskanie niezbędnych i pełnych danych od właściwego 
OSD, zgodnie z § 11 ust. 3 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 8: 

 
 
Odpowiedź na pytanie 8: 
Listę obiektów Zamawiającego stanowi załącznik nr 7.1 do SIWZ.  
Dla obiektów oświetlenia ulicznego (tabela 1.1. „Gmina Skórzec – oświetlenie uliczne”), 
które w piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością „kolejna”, 
Zamawiający posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej z PGE Obrót S.A. Oddział z 
siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 Warszawa, obowiązującą do 31.12.2014r. 
Dla pozostałych obiektów (tabela 1.2 „Gmina Skórzec – pozostałe obiekty”), które w 
piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością „kolejna”, Zamawiający 
posiada umowę sprzedaży energii elektrycznej z ENERGA-OBRÓT S.A. z siedzibą w 
Gdańsku, Aleja Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, obowiązującą do 31.12.2014r. 
Dla każdego z w/w obiektów Zamawiający posiada umowy na dystrybucję energii 
elektrycznej z PGE Dystrybucja S.A. zawarte na czas nieokreślony. 
Dla ośmiu obiektów, które w piętnastej kolumnie „zmiana sprzedawcy” oznaczono wartością 
„pierwsza”, Zamawiający posiada umowy kompleksowe sprzedaży i dystrybucji energii 
elektrycznej z PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Warszawie, ul. Marsa 95, 04-470 
Warszawa zawarte na czas nieokreślony. Termin wypowiedzenia umów kompleksowych jest 
3-miesięczny i 6-miesięczny.  
   
 
Pytanie 9: 

 



 
PEŁNOMOCNICTWO  z dnia …………….. 
NAZWA FIRMY  ……………………………. 
ADRES ……………………………………….. 
NIP ……………………………………………. 
REGON ………………………………………. 
KRS …………………………………………… 
 
Działając w imieniu i na rzecz firmy  ………………………………………..… z siedzibą 
……………………. , udzielamy pełnomocnictwa na rzecz : 
 
………………………………………………………………………………………….….. , 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, Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej 
dotychczasowemu sprzedawcy lub Umowy Świadczenia Usług Dystrybucyjnych. 

3. Zawarcia Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji (zawierającej m. in. umocowanie 
Operatora Systemu Dystrybucyjnego do zawarcia w imieniu Odbiorcy umowy 
sprzedaży energii elektrycznej ze sprzedawcą rezerwowym), 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. 

4. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmiana 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 oraz właściwemu 
Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego i jego pracownikom, w zakresie zawarcia w 
imieniu Odbiorcy umowy sprzedaży rezerwowej ze sprzedawcą rezerwowym na 
warunkach określonych przez tego sprzedawcę. 

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 …  
Niniejszym potwierdzam(y) prawdziwość złożonych danych. Za niezgodność danych ze 
stanem faktycznym, która może mieć wpływ na poprawność zgłoszenia wniosku 
zmiany sprzedawcy oraz wynikłe z tego konsekwencje biorę całkowitą 
odpowiedzialność, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 
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 9: 
Tak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 
1. strona internetowa Gminy Skórzec 
2. a/a 


