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Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej. 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Gostyniu Spółka z o. o. na podstawie § 19 pkt. 7 i 8 

Regulaminu Udzielenia Zamówień na Wykonanie Usług, Dostawę Towarów i Roboty 

Budowlane udziela wyjaśnień na otrzymane pytania i modyfikuje treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

 

 

I. Pytania i odpowiedzi 
 

1. „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: 

Zamawiający informuje, że udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do 

zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do 

OSD. Jednocześnie informujemy, że wzór pełnomocnictwa przedstawiony przez 

Zamawiającego w załącznikach do SIWZ, był już wykorzystany do zmiany sprzedawcy. 

 

 

2. „Projekt Umowy § 8 ust 1 - Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo 

energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania 

dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności 

dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają 

natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z 

powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie przedmiotowego zapisu do treści 

zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie słów „(…) pomimo uprzedniego 

powiadomienia na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy” i wyznaczenia 

dodatkowego, 14-dniowego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy § 8 ust 1 projektu umowy bez zmian. 

 

 

3. „Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający przekaże/ uzupełni niezbędne dane oraz 

dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy w wersji elektronicznej 

Excel najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane 

stanowić będzie również załącznik do umowy. 

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy: 

a) danych 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); 

- 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; 

- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy; 

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem: 

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy; 

- dokument nadania numeru NIP; 

- dokument nadania numeru REGON; 

- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka; 

- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy 

sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa. 

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające 

błędne dane, skutkiem czego może być konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od 

tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo 

energetyczne.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przekaże niezbędne dane, które zostały zawarte w 

załączniku nr 7 do SIWZ (załącznik do Umowy) w formie elektronicznej (Word) i jeśli 

zajdzie potrzeba uzupełni te dane oraz przekaże dokumenty potrzebne do 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. 

 

 

4. „Czy Zamawiający dysponuje tytułem prawnym (akt notarialny, umowa najmu, umowa 

dzierżawy, itp.) który upoważnia go do swobodnego dysponowania obiektami opisanymi 

w przedmiocie zamówienia? Informujemy, że brak takiego tytułu może skutecznie 

uniemożliwić dalsze czynności związane ze zgłoszeniem umowy sprzedaży energii 

elektrycznej do lokalnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgodnie z jego 

procedurami.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że posiada tytuł prawny do dysponowania obiektami 

wyszczególnionymi w przedmiocie zamówienia 

 

 

II. Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

1. Projekt Umowy § 11 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić do zawarcia przez Zamawiającego z OSD 

umowy dystrybucyjnej, zgodnie z załączonym do niniejszej Umowy pełnomocnictwem, tj. 

w szczególności przygotować niezbędne dokumenty i przedłożyć Zamawiającemu do 



podpisania, dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do dokonania zmian grup 

taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do 

niniejszej Umowy pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki, 

aby taką zmianę móc zastosować oraz do przekazania Zamawiającemu kopii dokumentu 

potwierdzającego złożenie w OSD wniosku o dokonanie zmian wskazanych grup 

taryfowych, w terminie do 3 dni roboczych od jego złożenia. 

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. 

 

2. Projekt Umowy § 6 otrzymuje brzmienie: 

Rozliczenia 

1. Strony ustalają, że rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą z 

okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 

Wykonawca otrzymywać będzie wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy w 

wysokości określonej w § 5 ust. 1 netto za 1 kWh zużytej energii elektrycznej na 

podstawie wskazań układów pomiarowo – rozliczeniowych udostępnionych Wykonawcy 

przez OSD w danym okresie rozliczeniowym do obiektów Zamawiającego ujętych w 

załączniku nr 1 do niniejszej umowy, powiększone o podatek VAT. 

2. W przypadku stwierdzenia błędów w pomiarze lub odczycie wskazań układu 

pomiarowo rozliczeniowego, które spowodowały zaniżenie lub zawyżenie faktycznie 

pobranej energii elektrycznej Strony są zobowiązane do przekazania środków 

finansowych należnych za energię elektryczną na podstawie skorygowanych danych 

przekazanych Wykonawcy przez OSD. 

3. Strony ustalają następujący sposób rozliczeń: Wykonawca wystawia Zamawiającemu 

za każdy okres rozliczeniowy fakturę w ciągu 10 dni od przekazania danych od OSD, z 

terminem płatności określonym na 30 dni od daty prawidłowego wystawienia faktury, 

przelewem na konto Wykonawcy. 

 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 


