Warszawa, 2016/07/27
Znak: MAE/282/2016
Dot.: postępowania nr 2016/S 128-230255

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na
„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych
XXIVGrupa Zakupowa MAE ”
Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”,
informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego
przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania:

Pytanie 1.
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy przed przystąpieniem do składania oferty
przekaże Wykonawcy pełne dane konieczne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w
wersji elektronicznej (np. plik Excel)? Dane te są niezbędne do dokonania oceny możliwości
skutecznego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy na podstawie prawdziwości i
pełności otrzymanych informacji od Zamawiającego, w terminie przez niego wymaganym. Analiza
taka jest kluczowym elementem dokonywania wyceny oferty. Każdy Wykonawca jeszcze przed
terminem składania ofert potrzebuje następujących danych w odniesieniu do każdego punktu
poboru energii:
- nazwa i adres podmiotu;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica. numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa;
- moc umowna;
- planowane roczne zużycie energii elektrycznej;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- informacje dotyczące wypowiedzenia umowy;
- numer licznika;
- numer PPE.
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Odpowiedź 1.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż tego typu dane zostały udostępnione w postaci
edytowalnego pliku Excel w opublikowanej dokumentacji przetargowej (SIWZ). Dla wszystkich
Zamawiających obecnie obowiązują rozdzielone umowy sprzedaży energii elektrycznej i zawarte
są one do 31.12.2016r, a dodatkowe informacje dotyczące umów znajdują się w pkt 3.4 SIWZ.
Pytanie 2.
Czy Zamawiający przekaże wybranemu Wykonawcy niezbędne dokumenty (KRS, NIP,
Regon, pełnomocnictwo) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy?
Odpowiedź 2.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż niezbędne dokumenty: KRS, NIP, Regon,
pełnomocnictwo dla Wykonawcy będą dołączone przez Zamawiającego do podpisywanej Umowy
sprzedaży energii elektrycznej.
Pytanie 3.
Czy jest możliwe podpisanie umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 3.
Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania każdy z Zamawiających otrzyma od Pełnomocnika
przygotowaną Umowę Sprzedażową, która po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie przez
niego odesłana do wyłonionego Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON,
dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.
Pytanie 4.
Zwracamy się z pytaniem do Zamawiającego, czy uzupełni w Załączniku nr 3 do SIWZ, § 11
wzoru umowy o następujący ustęp: „Rozwiązanie Umowy na skutek wypowiedzenia dokonanego
przez Zamawiającego następuje z ostatnim dniem pierwszego miesiąca następującego po
miesiącu, w którym oświadczenie Zamawiającego o wypowiedzeniu Umowy dotarło do
Wykonawcy, chyba że Zamawiający wskaże w oświadczeniu o wypowiedzeniu późniejszy termin
rozwiązania Umowy. W takim przypadku Umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca,
w którym zgodnie z oświadczeniem Zamawiającego nastąpiłoby rozwiązanie Umowy.
Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być złożone w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do powstrzymania się, przez okres od
zawarcia Umowy do ……………..., od dokonania wypowiedzenia Umowy. W wypadku rozwiązania
umowy w trybie niniejszego ustępu w okresie do …………………., Zamawiający jest zobowiązany do
zapłaty Wykonawcy kwoty obliczonej według poniższej formuły (Odszkodowanie Płatne przy
Rozwiązaniu):
OPR = 35 % * CE
OPR

- Odszkodowanie Płatne przy Rozwiązaniu;

CE
- przychód jaki uzyskałby Wykonawca ze sprzedaży energii przewidzianej w planie
sprzedaży energii zawartym w Załączniku nr … do umowy po cenach określonych w § … Umowy , w
okresie od dnia rozwiązania Umowy do upływu okresu obowiązywania cen, tj. do ………………….;”
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Odpowiedź 4.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umowa z Wykonawcą zawarta zostaje na czas
określony i nie przewiduje się możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia przez żadną ze stron,
za wyjątkiem sytuacji rażącego i uporczywego naruszania postanowień umowy przez którąkolwiek
ze stron lub innych sytuacji jak np. likwidacja jednostki. W takim przypadku strony mogą
dochodzić wzajemnie roszczeń na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. W związku z
powyższym, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej
zmiany. Projekt umowy pozostaje bez zmian.
Pytanie 5.
W załączniku nr 3 do SIWZ § 8 wnioskujemy aby zmienić dostosowując treść do
zmienionych przepisów prawa energetycznego Art. 6b ust. 2, wykreślić treść ust. 1 i wpisać
nowym w brzmieniu „Wykonawcy przysługuje prawo złożenia do OSD wniosku o wstrzymanie
dostarczenia energii w przypadku gdy Zamawiający zwleka z zapłatą za pobraną energię, co
najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”.
Odpowiedź 5.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2
zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie
obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk
handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak
więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględnia wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje
bez zmian.
Pytanie 6.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 2 ust. 5 pkt. 2 oraz § 2 ust. 5 ppkt. 2) Z uwagi na wymóg udostępniania Zamawiającemu danych pomiarowo-rozliczeniowych w zakresie
sprzedaży energii elektrycznej do obiektów objętych umową otrzymanych od właściwego OSD,
zwracamy się z pytaniem czy wskazanie w wystawianych fakturach okresu rozliczeniowego, ilości
zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej dla poszczególnych punktów poboru będzie
wystarczającym spełnieniem warunku?
Odpowiedź 6.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, na wystawianych fakturach wskazanie okresu
rozliczeniowego, ilości zużytej energii elektrycznej oraz ceny jednostkowej jest wystarczające do
prowadzenia i kontroli bieżących rozliczeń z Wykonawcą.
Pytanie 7.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 5 - Z uwagi na możliwość zmiany w okresie
obowiązywania umowy, Ustawy Prawo Energetyczne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy
skutkującymi wprowadzeniem dodatkowych obowiązków związanych z zakupem praw
majątkowych lub certyfikatów, Wykonawca zwraca się z prośbą o modyfikację § 5 do treści: „Cena
określona w ust.1 ulega zmianie w przypadku ustawowej zamiany stawki podatku VAT lub
ustawowej zmianie opodatkowania energii elektrycznej podatkiem akcyzowym lub innych zmian
ogólnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności zmiany ustawy prawo energetyczne
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lub aktów wykonawczych do tej ustawy wprowadzających dodatkowe obowiązki związane z
zakupem praw majątkowych lub certyfikatów dotyczących efektywności energetycznej. Ceny
energii elektrycznej zostaną powiększone o kwotę wynikającą z obowiązków nałożonych
właściwymi przepisami, od ich wejścia w życie. Zmiana cen jednostkowych nie wymaga aneksu do
umowy.” Prosimy o uwzględnienie powyżej zmiany w pozostałych rozdziałach SIWZ.
Odpowiedź 7.
Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje w postępowaniu takiego skalkulowania ceny (wraz
ze wszystkimi składnikami pośrednimi zależnymi i możliwymi do przewidzenia przez Wykonawcę),
aby obowiązywała ona przez cały okres umowy – czas określony. Pełnomocnik Zamawiającego
informuje, iż przewiduje zmianę ceny jednostkowej netto (tj. cena bez podatku VAT) jedynie w
przypadku zmiany wysokości podatku akcyzowego na energię elektryczną (§5 ust. 2 Załącznika nr
3 do SIZW projektu umowy na sprzedaż energii elektrycznej).W pozostałych przypadkach
Pełnomocnik Zamawiającego wyklucza jakąkolwiek możliwość zmiany ceny jednostkowej za
energię elektryczną. Biorąc powyższe pod uwagę, jak również cel, jakiemu ma służyć
postępowanie, nie widzimy podstaw do nanoszenia zmian w treści SIWZ we wskazanym w pytaniu
zakresie i dodawania innych czynników jakie miałyby wpływ na zmianę ceny jednostkowej netto.
Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 8.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 1 - Wnosimy o zmianę zapisu na
następujący: „Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą
zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie oraz
zgodnie z okresem przekazywania danych pomiarowych przez OSD”. W tym miejscu wskazujemy,
iż Sprzedawca rozlicza Odbiorcę na podstawie danych o zużyciu przekazanych przez Operatora
Systemu Dystrybucyjnego za wskazany przez niego okres i nie posiada wiedzy, czy jest to okres
zgodny z okresem rozliczeniowym OSD.
Odpowiedź 8.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż Zamawiający ze względów na dyscyplinę
budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe (również w umowie dystrybucyjnej)
i nie widzi podstaw do wprowadzenia proponowanej modyfikacji, a w szczególności zaś oczekuje
regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych
pomiarowych przez OSD. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 9.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 4 - 6 - Wykonawca informuje, że w świetle
przepisów prawa energetycznego i aktów wykonawczych, to OSD jest podmiotem
odpowiedzialnym za pozyskiwanie i przekazywanie do sprzedawców danych pomiarowo rozliczeniowych dla punktów poboru energii (PPE). Sposób ustalania danych przez OSD określony
jest w umowie dystrybucyjnej zawartej pomiędzy Zamawiającym a OSD. Wykonawcy (sprzedawcy
energii) nie mają wpływu na regulacje w tym zakresie wynikające z umów dystrybucyjnych
Zamawiającego i zgodnie z przepisami przyjmują do rozliczeń dane przekazane przez OSD.
Przeliczeń do faktur korygujących w sposób wskazany w ust. od 4 do 6. dokonuje Operator a
wynik, w postaci udostępnionych danych wg zużyć, przekazuje Sprzedawcy. W związku z
powyższym wnosimy o usunięcie w/w ustępów i wprowadzenie zapisu w ust. 7 do o treści: "W
przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu pomiarowo-
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rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie pobranej energii
elektrycznej Wykonawca jest obowiązany dokonać uprzednio wystawionych faktur niezwłocznie
po otrzymaniu skorygowanych danych pomiarowych od Operatora Systemu Dystrybucyjnego."
Odpowiedź 9.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż umieszczony zapis precyzuje zasady rozliczeń
między Stronami występujące w związku z ewentualnymi błędami wskazań lub odczytów układów
pomiarowo – rozliczeniowych u OSD, nie dotyczy zaś korekt Zamawiający – OSD. Precyzyjne
określenie tych zasad jest istotne dla Stron, szczególnie w przypadku gdy Wykonawca wystawia
fakturę sprzedażową w oparciu o rażąco błędne dane otrzymane z OSD. Pełnomocnik
Zamawiającego informuje również, iż obecny zapis - § 6 ust. 7 jest tożsamy z zapisem
proponowanym przez Wykonawcę.
Pytanie 10.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 6 ust. 8 pkt. 1 - Wnosimy o określenie, co
poprzez zwrot „prawidłowo wystawiona faktura” Zamawiający rozumie. Czy ma to być faktura
sporządzona zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy ewentualnie będą inne kryteria
determinujące ocenę Zamawiającego co do nieprawidłowego sporządzenia faktury.
Odpowiedź 10.
Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, iż ma na myśli kwestie merytoryczne: wystawiona
faktura musi być zgodna ustawą o rachunkowości oraz poprawna pod względem formalnym i
rachunkowym, a w szczególności z uwzględnieniem prawidłowych danych Zamawiającego oraz ceny
jednostkowej za energię elektryczną czynną.
Pytanie 11.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 7 ust. 7 - W przypadku korekt wystawiane
faktury korygujące „In plus” mają określony termin płatności. Zapis, że niedopłata wynikająca z
korekty rozliczenia podlega doliczeniu do następnej wystawionej faktury VAT, powodowałby
komplikacje z prolongowaniem terminu ich płatności. W momencie wystawienia faktury
korygującej Wykonawca nie zna bowiem jeszcze terminu płatności, jaki będzie miała następna
faktura. Wykonawca proponuje zmianę zapisu na: "Wykonawca rozpatrzy reklamację w terminie do
14 dni od dnia jej doręczenia. W przypadku uznania reklamacji za zasadną, Wykonawca wystawi
fakturę korygującą. Ewentualna nadpłata, która wynikać będzie z wystawionej korekty podlega
zaliczeniu na poczet należności za okres rozliczeniowy, następujący po okresie, w którym nastąpiła
nadpłata, natomiast ewentualna niedopłata wynikająca z korekty rozliczeń płatna będzie przez
Zamawiającego zgodnie z terminem płatności określonym na fakturze korygującej VAT. W
przypadku zakończenia trwania umowy nadpłata podlega zwrotowi Zamawiającemu po otrzymaniu
informacji ze wskazaniem numeru konta bankowego, na który należy przekazać należną kwotę, a
niedopłata zostanie przez niego uiszczona Wykonawcy w terminie określonym w fakturze
korygującej."
Odpowiedź 11.
Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, iż ewentualne nadpłaty/niedopłaty będą rozliczane i
regulowane w ramach bieżących rozliczeń w sposób ekwiwalentny dla Zamawiającego oraz
Wykonawcy wskazując jeden termin regulowania tych zobowiązań tzn. wyznaczony termin
płatności określony fakturą za najbliższy okres rozliczeniowy. Mając na uwadze fakt, iż tego typu
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zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie
widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.
Pytanie 12.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 1 - Informujemy, że odpowiedzialność za
terminowość i prawidłowość przekazanych danych raz wymaganych dokumentów niezbędnych do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy, dotyczących poszczególnych punktów poboru
energii jak i poszczególnych jednostek organizacyjnych, leży wyłącznie po stronie Zamawiającego.
Sprzedawca nie może ponosić odpowiedzialności za ewentualną negatywną weryfikację zgłoszeń
umowy przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o wprowadzenie sformułowania o
treści: „Zamawiający ponosi odpowiedzialność za terminowość i poprawność przekazanych danych
niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.”
Odpowiedź 12.
Niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania, Wykonawca otrzyma od Pełnomocnika
Zamawiających niezbędne dane służące poprawnemu przeprowadzeniu procesu zmiany
sprzedawcy oraz listę osób odpowiedzialnych z ramienia Zamawiających za realizację niniejszego
Zamówienia w tym za poprawność przekazywanych danych. Pełnomocnik Zamawiających dołoży
wszelkich starań, aby przekazywane dane były pełne i poprawne a także dostarczone Wykonawcy
w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe ich zgłoszenie w OSD. Tym niemniej, ze
względów formalnych akceptuje w/w propozycję uzupełnienia zapisu § 11 ust. 1, co zostanie
uwzględnione w umowie przedkładanej do podpisu.
Pytanie 13.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 3 - Informujemy, że Wykonawca na
podstawie oświadczenia może w imieniu Zamawiającego zawrzeć umowę o świadczenie usług
dystrybucji 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 Zamawiającego warunków korzystania z usług
dystrybucji energii elektrycznej oraz zobowiązanie do terminowej zapłaty należności za usługi
dystrybucyjne świadczone przez OSD. Dopiero po zakończonym procesie zmiany sprzedawcy
będzie możliwość wystąpienia o zmianę grupy taryfowej po otrzymaniu zgody przez OSD.
Dodatkowo, Wykonawca zwraca się z prośbą o sprecyzowanie przedmiotowego zapisu
poprzez dookreślenie, że zmiana grupy taryfowej możliwa jest jedynie w obrębie grup
taryfowych, dla których wskazano ceny jednostkowe w formularzu ofertowym. W związku
z powyższym zwracamy się o wskazanie w szczegółowym opisie przedmiocie zamówienia Załączniki do SIWZ, dla których punktów poboru Zamawiający przewiduje zmianę grup
taryfowych.
Odpowiedź 13.
Pełnomocnik zamawiających informuje, iż Zamawiający nie przeprowadzają zmian grup
taryfowych podczas procesu zmiany sprzedawcy. W przypadku gdy Zamawiający będzie oczekiwał
zawarcia umowy dystrybucyjnej w jego imieniu przez Wykonawcę, otrzyma on do podpisu
oświadczenie i/lub pełnomocnictwo stosowane i akceptowane przez właściwego OSD. Na dzień
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dzisiejszy Zamawiający nie przewidują zmian taryf a w szczególności grup taryfowych, jednakże
nie da się tego wykluczyć w całym okresie realizacji Zamówienia.
Pytanie 14.
Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy - § 11 ust. 5 - Wykonawca zwraca się z prośbą o
doprecyzowanie przedmiotowego zapisu poprzez określenie, iż Zamawiający może zwiększyć ilość
punktów poboru energii elektrycznej (PPE) lub zmienić taryfę danego punktu, jedynie w obrębie
tych grup taryfowych, które zostały określone i wycenione w ofercie. Punkty z innych grup
taryfowych nieujętych w ofercie będą oznaczały zmianę przedmiotu zamówienia. Z uwagi na
powyższe Wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie następującego zapisu: „Zwiększenie punktów
poboru lub zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały
ujęte w SIWZ oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy.”
Odpowiedź 14.
Po rozstrzygnięciu postępowania wszystkie taryfy w ramach danej grupy taryfowej będą
miały jednakową stawkę za 1 kWh energii, tak więc ew. późniejsza zmiana taryfy OSD dla danego
PPE nie ma wpływu na wycenę oferty. W § 11 ust. 5 wskazane jest, iż zmiana taka jest możliwa
jedynie dla punktów poboru znajdujących się opisie przedmiotu Zamówienia Złącznik 1 do SIWZ.
Taki zapis jest również określony w pkt. 3.5 SIWZ. Zapisy pozostają bez zmian.
Pytanie 15.
Załącznik nr 1 do SIWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zwracamy się z prośbą
o udzielenie informacji, czy Zamawiający Wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy, uzupełni
zestawienie w wersji edytowalnej o n/w dane:
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;- czy jest to pierwsza czy
kolejna zmiana sprzedawcy;
- czy do Sprzedawcy należy wysłanie wypowiedzenia obecnie obowiązującej umowy.
Odpowiedź 15.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż przekaże wyłonionemu Wykonawcy wszystkie
posiadane szczegółowe informacje dotyczące w/w kwestii, a także wskaże osoby odpowiedzialne
u Zamawiającego mogące je uzupełnić w razie potrzeby. Aktualne informacje dotyczące obecnych
umów znajdują się w pkt 3.4 SIWZ.
Pytanie 16.
Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie następujących informacji:
- Czy umowy dystrybucyjne (jeśli zamawiający posiada rozdzielone umowy) zawarte są na
czas określony czy nieokreślony?
- Czy Zamawiający samodzielnie wypowie obowiązujące umowy w terminach
pozwalających na skuteczne przeprowadzenie procesu zmiany sprzedawcy czy też
upoważni do tej czynności Wykonawcę?
- Czy Zamawiający samodzielnie zawrze umowę o świadczenie usług dystrybucji w
przypadku punktów poboru, dla których obowiązywały dotychczas umowy kompleksowe
wg wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę stanowiącego załącznik do
niniejszych zapytań? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie czy
Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
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Wzór pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………
NAZWA FIRMY ………………………..
ADRES ………………………………….
NIP……………………………………...
REGON …………………………………
KRS ……………………………………..
Działając w imieniu i na rzecz firmy…………………………………….......................................
…………………………………………………………….…. 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 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 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.

7.

Oświadczam(y), że:
- nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające rozwiązanie z dotychczasowym sprzedawcą umowy
sprzedaży energii elektrycznej/umowy kompleksowej,

8

- 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 16.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zgodnie z informacjami przekazanymi przez
Zamawiających:
-

Zamawiający posiadają rozdzielone umowy sprzedaży i dystrybucji, a umowy dystrybucyjne
zawierane były na czas nieokreślony.
Obecne umowy sprzedażowe wynikające z poprzednich postępowań obowiązują do
31.12.2016 i nie wymagają wypowiedzenia.
w przypadkach gdyby dla pojedynczych PPE obowiązywałyby umowy kompleksowe i będzie
to pierwsza zmiana sprzedawcy, Zamawiający oczekują zawarcia umowy dystrybucyjnej za
pośrednictwem Wykonawcy, z zastosowaniem załączonego dodatkowego pełnomocnictwa
lub też innego wzoru akceptowanego przez właściwe OSD.

Pytanie 17.
Zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do obiektów
ujętych w przeprowadzanym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego? W przypadku
odpowiedzi negatywnej na to pytanie, prosimy o udzielenie informacji, kiedy Zamawiający
zamierza uzyskać ten tytuł i czy podjął już niezbędne rozmowy w tym zakresie z właścicielem
obiektów. Wskazujemy, że pojęcie tytuł prawny rozumiemy szeroko tj. może go stanowić zarówno
stosunek cywilnoprawny o charakterze prawno-rzeczowym (np. własność), jak i obligacyjnym (np.
najem).
Odpowiedź 17.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający biorący udział w postępowaniu
oświadczyli, iż posiadają stosowne tytuły prawne oraz prawo do zakupu energii elektrycznej do
obiektów wskazanych w postępowaniu.
Pytanie 18.
Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy. Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował następujących danych
do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy dokumentów Zamawiających:
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-

pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy
dokument nadania nr NIP
dokument nadania nr REGON
KRS lub inny dokument na podstawie którego działa jednostka
dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży
energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Odpowiedź 18.
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż niezbędne dokumenty: KRS, NIP, Regon,
pełnomocnictwo dla Wykonawcy będą dołączone przez Zamawiającego do podpisywanej Umowy
sprzedaży.
Pytanie 19.
Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu
Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności
niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD wg wzoru stosowanego
powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie
czy Zamawiający ponosił będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru
pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?
Odpowiedź 19.
Załączone do Umowy standardowe pełnomocnictwo – Załącznik 3.2a do SIWZ jest
wystarczające do zgłoszenia realizacji zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej u
właściwego OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany
sprzedawcy. W szczególnych przypadkach, Zamawiający dopuszcza jednak wykorzystanie
dodatkowo pełnomocnictwa stosowanego przez Wykonawcę.
Pytanie 20.
Czy Zamawiający dopuści możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną?
Odpowiedź 20.
Tak, po rozstrzygnięciu Postępowania każdy z Zamawiających otrzyma od Pełnomocnika
przygotowaną Umowę Sprzedażową, która po podpisaniu przez Zamawiającego zostanie przez
niego odesłana do wyłonionego Wykonawcy razem z dokumentami formalnymi: NIP, REGON,
dokument umocowania dla osoby podpisującej, służącymi do poprawnego przeprowadzenia
procedury zmiany sprzedawcy.

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty
przetargowej. Termin składania ofert nie ulega zmianie, tj. do 11.08.2016 r. do godz. 12.00

Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)
Arkadiusz Piotrowski
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