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ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCÓW  

 

Pełnomocnik Zamawiającego – Gminy Mogielnica, prowadząc postępowanie o udzieleniu zamówienia 

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

niniejszym pismem treść Państwa zapytań,  które drogą elektroniczną w dniu 10.11.2014 r. wpłynęły do 

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

wyjaśnienia wątpliwości dotyczących ogłoszenia L-357-2014, nr ogłoszenia BZP 366688 – 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; 

- numer PPE. 

 

Odpowiedź 1 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający przekaże wyłonionemu w postępowaniu Wykonawcy 

następujące dane w wersji Excel: 

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; 

- okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy; 

- numer ewidencyjny; 

- numer PPE. 

 



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 2 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii 

elektrycznej jest zgodny z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD działającym na danym terenie. 

Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na terenie Gminy Mogielnica jest PGE Dystrybucja S.A. oddział 

Skarżysko-Kamienna. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie 

obowiązującego odczyty układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego, który ma obowiązek przekazać je Sprzedawcy. Zamawiający nie wyraża zgodny na 

wystawianie faktur szacunkowych. 

 

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 

jednoznaczną odpowiedź.  

Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę § 6 ust. 9 Projektu Umowy sprzedaży na zapis o treści: „9.Strony 

ustalają następujący sposób rozliczeń, w którym Wykonawca wystawia zamawiającemu na koniec okresu 

rozliczeniowego w terminie 14 dni od daty otrzymania danych od OSD,, z terminem płatności……” 

 

Odpowiedź 3 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż za termin umowny uznaje się dzień zakończenia okresu 

rozliczeniowego wskazanego przez OSD. Od tego momentu, Wykonawca ma 30 dni na wystawienie faktury 

Zamawiającemu. Po przekroczeniu tego terminu Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kar 

umownych z tytułu nieterminowego wystawiania faktur za energię elektryczną. Zamawiający pragnie dodać, 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. Jeżeli 

Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł wystawić faktury 

zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie jednak zobowiązany 

udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie wystawił faktury nie z 

własnej winy. W związku z powyższym zapis § 6 ust. 9 Projektu umowy  pozostaje bez zmian. 

 

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 4 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wykreślenie § 2 ust.2 Projektu Umowy. 

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego odczyty 

układów pomiarowo-rozliczeniowych są dokonywane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który ma 

obowiązek przekazać je Sprzedawcy Wykonawca w sytuacji, gdy OSD nie przekazuje na bieżąco danych 

pomiarowo – rozliczeniowych powinien wnioskować o udostępnienie tych danych powołując się chociażby na 

fakt, iż jest zobligowany do wystawienia faktury za sprzedaż energii elektrycznej w wymaganym terminie.  

 

Pytanie 5. 
Dotyczy § 11 ust. 3 Projektu Umowy sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że wszelkie dodatkowe czynności 

dokonane przez Wykonawcę odbiegające od przyjętych standardów i wymogów stawianych przez powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa mogą skutkować wliczeniem  tych czynności w cenę energii elektrycznej. Może to 



spowodować poniesienie dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. Z uwagi na powyższe Wykonawca 

zwraca się z prośbą o usunięcie przedmiotowego zapisu. 

 

Odpowiedź 5 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie § 11 ust.3 Projektu Umowy. 

Jednocześnie Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na podstawie § 11 pkt 3 Wykonawca nie jest 

zobligowany do pozyskania powyższych danych niezbędnych do zgłoszenia zmiany sprzedawcy, gdyż otrzyma je 

od Zamawiającego. Wykonawca, aby skutecznie przeprowadzić zmianę sprzedawcy zobowiązany jest natomiast 

do  kontaktu z OSD chociażby w kwestii negatywnych weryfikacji punktów poboru. Mając wiedze, iż w obrębie 

któregokolwiek punktu poboru występują negatywne weryfikacje, Wykonawca zobligowany jest do 

niezwłocznego przekazania takiej informacji Zamawiającemu, aby ten mógł na bieżąco wyjaśniać 

nieprawidłowości. 

 

Pytanie 6. 
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: 
.................................................................................................... wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w ……………………………………………………… 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, 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 

 

Odpowiedź 6 
Pełnomocnik Zamawiającego informuję, że udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa zgodnego z Załącznikiem nr 4.2 

do SIWZ. 

 

Pytanie 7. 
Dotyczy § 11 ust. 4 Projektu Umowy sprzedaży. Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zatwierdzoną przez 

Prezesa URE Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej właściwego OSD na etapie przeprowadzenia 

procedury zmiany sprzedawcy  nie ma możliwości zmiany grupy taryfowej dla poszczególnych punktów poboru 

energii elektrycznej. Z uwagi na powyższe umowy dystrybucyjne mogą zostać zawarte na warunkach 

wynikających ze wzoru umowy zamieszczonego na stronie internetowej OSD oraz na warunkach obowiązującej 

taryfy OSD i IRiESD jak również w zakresie warunków technicznych świadczenia usługi dystrybucji, grupy 

taryfowej, okresu rozliczeniowego zgodnych z warunkami dotychczasowymi. Z uwagi na powyższe zwracamy 

się z prośbą o usunięcie wymogu zmiany grupy taryfowej poszczególnych PPE lub ewentualnie podanie 

informacji czy zmiana powyższych grup jest możliwa po podpisaniu umów dystrybucyjnych i przeprowadzeniu 

procesu zmiany sprzedawcy na podstawie odrębnego pełnomocnictwa? 

 

Odpowiedź 7 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zdaje sobie sprawę, że według zapisów nowej IRIESD Wykonawca 

nie jest w stanie zgłaszając zmianę sprzedawcy zgłosić jednocześnie zmianę taryf. Stosowna informacja 

dotycząca zmiany grup taryfowych, może być przekazana Operatorowi w oparciu o załącznik nr 2 do umowy 

sprzedaży energii elektrycznej –pełnomocnictwo, chociażby dzień wcześniej, niż zgłoszenie zmiany sprzedawcy. 

Czynność ta może być również przeprowadzona po zgłoszeniu zmiany sprzedawcy, jednak z uwagi na fakt, iż 

Zamawiający chciałby podpisać umowy o świadczenie usług dystrybucji, w których zawarte by były już 

„zalecane” taryfy, preferuje zgłoszenie zmiany grup taryfowych przed zgłoszeniem zmiany sprzedawcy.  

§ 11 ust. 4 Projektów umów brzmi: 

Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia, względnie do złożenia pisemnego wniosku do właściwego OSD o 

zmianę grup taryfowych dla poszczególnych obiektów Zamawiającego, zgodnie z załączonym do niniejszej 

Umowy pełnomocnictwem, dla których zostały spełnione techniczne warunki, aby taką zmianę można było 

zastosować. 

Dodatkowo Pełnomocnik Zamawiającego zauważa, że w Taryfie PGE Dystrybucja S.A. jest mowa, że odbiorca 

może wystąpić do Operatora o zmianę grupy taryfowej nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W postępowaniu 

Zamawiający na podstawie pełnomocnictwa upoważnia Wykonawcę do wykonania tej czynności. 

 

Pytanie 8. 
Dotyczy § 11 ust. 5 Projektu Umowy sprzedaży. Z uwagi na fakt, iż Wykonawca może przystąpić do czynności 

mających na celu zmianę sprzedawcy dopiero po podpisaniu umowy, udzieleniu pełnomocnictwa oraz 

uzyskaniu niezbędnych danych od Zamawiającego, zwracamy się z prośbą o podanie terminu, w którym 

podmioty objęte postępowaniem przekażą dokumenty zgodnie z pytaniem nr 1. 

 

Odpowiedź 8 
Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby podpisane Umowy 

sprzedaży wraz z załącznikami i dokumentami rejestrowymi trafiły do wyłonionego Wykonawcy w możliwie 

najszybszym terminie, z uwzględnieniem terminów, o których mowa w Ustawie Pzp. 

 



Pytanie 9. 
Dotyczy § 6 ust. 9 Projektu Umowy. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu: „ 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 Umowa 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.” 

 

Odpowiedz 9 
Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na usunięcie § 6 ust. 9 Projektu Umowy. Jednocześnie 

podkreśla, że jeżeli Wykonawca pomimo starań nie otrzyma odczytów od OSD, i tym samym nie będzie mógł 

wystawić faktury zgodnie z terminem umownym, kara umowna nie zostanie naliczona. Wykonawca będzie 

jednak zobowiązany udowodnić na piśmie Zamawiającemu, iż nie mógł pozyskać danych i rzeczywiście nie 

wystawił faktury nie z własnej winy. 

 

 

 

/-/ Rafał Burski  

      Pełnomocnik Zamawiającego  

 


