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       Warszawa, dnia 03.02.2015r. 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

New Power Sp. z o.o. 
ul. Chełmżyńska 180A 

04-464 Warszawa 

Reprezentujący:  

Gminę Brzeźnio 
ul. Wspólna 44 

98-275 Brzeźnio 

 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na " ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY 

BRZEŹNIO I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”, ogłoszenie o zamówieniu 21964-2015 
 

 W odpowiedzi na zapytanie oferenta, które wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 02.02.2015 r.  Pełnomocnik 

Zamawiającego – Gminy Brzeźnio, w trybie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. DZ. U. Z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) 

wyjaśnia, iż: 

 

Pytanie 1 –SIWZ rozdz. II pkt 2 i Projekt umowy§11 ust. 1 lit. a) 

            Prosimy o wskazanie punktów poboru, dla których należy dokonać wypowiedzenia umów. 
Odpowiedź na pytanie 1 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż żadna obowiązująca umowa nie wymaga wypowiedzenia. 

Zamawiający posiada wszystkie umowy rozdzielone na dystrybucję i sprzedaż. 

 

Pytanie 2 – Załącznik nr 4.2 do SIWZ 

            Prosimy o informację czy dla punktów poboru, dla których wskazano nowe grupy taryfowe zostały 
spełnione techniczne warunki aby móc dokonać wnioskowanych zmian?  
Odpowiedź na pytanie 2 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dla punktu, w którym wskazano nową grupę taryfową 

zostały spełnione techniczne warunki, aby móc dokonać wnioskowanych zmian. 

 

Pytanie 3 – Załącznik nr 4.1 do SIWZ i Załącznik nr 4.2 do SIWZ 

Prosimy o podanie zużyć energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowych C22b, C12a, C12b, w 
każdej ze stref.  

Przedstawienie dokładniejszych danych dotyczących zużyć może skutkować zaoferowaniem przez 
Wykonawcę korzystniejszych cen energii elektrycznej. 
Odpowiedź na pytanie 3 

Szczegółowe zużycia energii elektrycznej dla obiektów w grupach taryfowych C22b, C12a, C12b, w 

każdej ze stref podane są w załaczniku nr 1 do SIWZ 
 
Pytanie 4 – Projekt umowy §2 ust. 3 lit. d 

Czy Zamawiający dopuści aby raport przesyłany przez Wykonawcę w formacie Excel zawierał 
następujące kolumny: 

- NIP Klienta 
- Nazwa Klienta 
- Nr płatnika 
- Adres klienta 
- Nazwa i adres korespondencyjny 
- Typ faktury 
- Nr faktury 
- Data wystawienia faktury 
- Taryfa 
- Nr PPE 
- Adres PPE 
- Okres odczytu 
- Zużycie w poszczególnych strefach 
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- Wartość (zł) energii zużytej w poszczególnych strefach 
Ww. raport przesyłany byłby na wskazany przez Zamawiającego e-mail do 3 dni od daty wystawienia faktury. 
Odpowiedź na pytanie 4 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że dopuszcza aby raport przesyłany przez Wykonawcę w 

formacie Excel zawierał zaproponowane kolumny. 

 

Pytanie 5 – Projekt umowy §6 ust. 9 
Wykonawca nie ma wiedzy, kiedy faktury zostaną dostarczone do Zamawiającego a w sytuacji gdy 

faktury zostaną dostarczone z opóźnieniem, w celu dokonania prolongaty terminu płatności niezbędna jest 
informacja od Zamawiającego o dacie ich wpływu.  

Prosimy również o wykreślenie zapisu dotyczącego naliczania kar umownych za nieterminowe 
wystawienie faktur. Zapis ten powoduje konieczność podwyższenia cen jakie składane są Państwu w ofercie z 
uwagi na uwzględnienie ryzyka związanego z ewentualnym obciążeniem Wykonawcy karami wskazanymi w 
przedmiotowym punkcie. 

Wobec powyższego proponowany zapis otrzymałby brzmienie 
„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na 

koniec okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty 
wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do 
doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie niezachowania tego 
terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o czas opóźnienia. Fakt 

udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności ciąży na 

Zamawiającym.” 
Odpowiedź na pytanie 5 
 Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie wyraża zgody na usunięcie zapisów dotyczących kar 

umownych za nieterminowe wystawianie faktur oraz na zastosowanie zaproponowanego zapisu. 

Zapis §6 ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia Zamawiającemu na koniec 

okresu rozliczeniowego fakturę rozliczeniową, z terminem płatności określonym na 30 dni od daty 

prawidłowego wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, przelewem na konto Wykonawcy. Wykonawca 

zobowiązany jest do doręczenia faktury na co najmniej 23 dni przed określonym terminem płatności. W razie 

niezachowania tego terminu, termin płatności wskazany w fakturze VAT zostanie automatycznie przedłużony o 

czas opóźnienia. Fakt udokumentowania wpływu faktury w terminie krótszym niż 23 dni od terminu płatności 

ciąży na Zamawiającym. Ponadto, w przypadku, gdy Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę w terminie 

przekraczającym termin umowny o 30 dni wskazany powyżej, zapłaci on Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 10 PLN za każdy punkt poboru energii objęty niniejszą Umową za każdy dzień opóźnienia. 

Zamawiający jest uprawniony do dokonania potrącenia wartości kary umownej z kwotami należnymi 

Wykonawcy z tytułu niniejszej Umowy, poprzez złożenie dodatkowego oświadczenia.” 

 

Pytanie 6 – Projekt umowy §8 ust. 1 
Mając na uwadze art. 6b ust. 2 Ustawy prawo energetyczne: „Przedsiębiorstwo energetyczne 

wykonujące działalność gospodarczą w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii, na 
żądanie sprzedawcy paliw gazowych lub energii wstrzymuje, z zastrzeżeniem art. 6c, dostarczanie paliw 
gazowych lub energii, jeżeli odbiorca zwleka z zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub 
energię, co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności”, Wykonawca zwraca się z uprzejmą 
prośbą o dostosowanie zapisu zawartego w §8 ust. 1 zgodnie z treścią cytowanego artykułu. 
Odpowiedź na pytanie 6 
 Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zapis § 8 ust 1 Projektu Umowy pozostaje bez zmian. 

 
 

Pytanie 7 - Załącznik nr 2 do projektu umowy - pełnomocnictwo 
            Z uwagi na konieczność dokonania wypowiedzenia umów i przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy, 
który jest niezbędny aby móc rozpocząć sprzedaż energii elektrycznej oraz dokonania wypowiedzenia 
obowiązujących umów, prosimy o informację, czy Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do 
zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wypowiedzenia umów, na wzorze przedstawionym 
przez Wykonawcę, zawierającym zapisy uwzględniające aktualne zapisy IRiESD OSD (wzór stanowi załącznik do 
pytań) oraz czy Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów z tym związanych? 
PEŁNOMOCNICTWO z dnia ……………………  
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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. 

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 
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Odpowiedź na pytanie 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie widzi podstaw do zastosowania zaproponowanego 

wzoru pełnomocnictwa. Zapisy zał. 4.2 do SIWZ (zał. nr do umowy-pełnomocnictwo) pozostają bez zmian.  

Zamawiający udzieli wszystkich niezbędnych informacji i dokumentów potrzebnych do zgłoszenia 

umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD i wypowiedzenia umów.  

 
 

/-/ Ewa Pacek  

      Pełnomocnik Zamawiającego  

 


