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Jelenia Góra, dnia 15 kwietnia 2014 r. 
ROT-IV.272.1.3.2014 
 

WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
PUBLICZNEGO PN.: „DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO BUDYNKU 

ADMINISTRACYJNO-BIUROWEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ 
GÓRZE PRZY UL. PODCHORĄśYCH 15” 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Powiat Jeleniogórski – Starostwo 
Powiatowe w Jeleniej Górze przedstawia poniŜej odpowiedzi na zapytania przesłane przez 
Wykonawców biorących udział w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Pytanie 1: Czy Zamawiający przekaŜe Wykonawcy pełnomocnictwo oraz niezbędne dokumenty (KRS, NIP, 

REGON) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający dostarczy wybranemu Wykonawcy potwierdzone za zgodność  
z oryginałem kserokopie decyzji w sprawie nadania nr NIP i REGON – o ile Wykonawca wniesie o ich 
wydanie, a takŜe pełnomocnictwo do złoŜenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia 
umowy sprzedaŜy energii elektrycznej oraz reprezentowania w sprawach związanych ze zmianą 
sprzedawcy energii elektrycznej. Powiat nie podlega wpisowi do KRS. 
 

Pytanie 2: Czy Zamawiający zaakceptuje wzór pełnomocnictwa zaproponowany przez wykonawcę? 
PEŁNOMOCNICTWO 

Nazwa firmy*: 
…………………………………………………… 
 
Adres siedziby firmy*: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
NIP: 
…………………………………………………… 
 
Ja/My niŜej podpisany/a/i udzielam/y niniejszym pełnomocnictwa na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………………… 
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej ………………………… 

umowy sprzedaŜy energii elektrycznej,  
2. złoŜenia oświadczenia o wypowiedzeniu dotychczas obowiązującej umowy sprzedaŜy energii elektrycznej  

i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaŜy energii elektrycznej lub złoŜenia oświadczenia o rozwiązaniu 
umowy sprzedaŜy energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaŜy energii elektrycznej  
w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu sprzedawcy energii elektrycznej,  

3. zawarcia umowy o świadczenie usług dystrybucji ze wskazanym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na 
warunkach dotychczas obowiązującej umowy z dystrybutorem, z moŜliwością zmiany grupy taryfowej i/lub mocy 
umownej, w przypadku pozytywnego rozpatrzenia przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego zgłoszenia zmiany 
sprzedawcy o którym mowa w pkt. 1,  

4. uzyskania, w razie potrzeby, od dotychczasowego sprzedawcy informacji o numerze, dacie zawarcia, terminie 
obowiązywania i okresie wypowiedzenia dotychczas obowiązującej umowy sprzedaŜy energii elektrycznej  
i świadczenia usług dystrybucji bądź umowy sprzedaŜy energii elektrycznej.  

 
dotyczy punktów poboru z zał. nr…… do umowy nr…… z dnia…… 
 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ……………………… do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych.  

 
Czytelny podpis, pieczątka imienna  
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Odpowiedź: Zamawiający zaakceptuje pełnomocnictwo, które w swej treści będzie zawierać co 
najmniej:  

……………………………… 
                                                                                                                                                       (miejscowość, dnia) 

PEŁNOMOCNICTWO 
Nazwa Zamawiającego: 
…………………………………………………… 
 
Adres Zamawiającego: 
…………………………………………………… 
…………………………………………………… 
 
NIP i REGON Zamawiającego: 
…………………………………………………… 
 
Działając w imieniu POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO – STAROSTWA POWIATOWEGO W JELENIEJ 
GÓRZE udzielamy pełnomocnictwa na rzecz: 
………………………………………………………………………………………………………… 
do dokonania następujących czynności związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej: 
1. zgłoszenia właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z ………………………… 

umowy sprzedaŜy energii elektrycznej, 
2. reprezentowania udzielającego pełnomocnictwo przed Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w sprawach 

związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej, 
3. dokonywania innych czynności koniecznych do przeprowadzenia działań, o których mowa w pkt: 1-2.  
 
Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia ……………………… do udzielania dalszych pełnomocnictw pracownikom 
……………………………… w zakresie w/w czynności.  
Niniejsze pełnomocnictwo udzielone zostaje na czas nieoznaczony, nie dłuŜej jednak niŜ na czas obowiązywania umowy 
sprzedaŜy energii elektrycznej zawartej z …………………………………  
 
……………………………………………                                                  …………………………………………… 
              podpis, pieczątka imienna                                                                               podpis, pieczątka imienna 
                          Wykonawcy                                                                                                  Zamawiającego 
Treść powyŜszego pełnomocnictwa wynika z następujących czynników: dotychczasowa umowa 
sprzedaŜy energii elektrycznej nie wymaga wypowiedzenia; Zamawiający posiada zawartą z OSD na 
czas nieokreślony umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektu przy ul. 
PodchorąŜych 15 w Jeleniej Górze. 
 

Pytanie 3: Czy Wykonawca będzie umocowany do podpisania umowy dystrybucyjnej w imieniu klienta, czy ma 

jedynie doprowadzić do zawarcia ww. umowy między OSD a Zamawiającym? W przypadku, gdy Wykonawca zostanie 

zobowiązany do podpisania w imieniu klienta umowy z OSD Zamawiający zobligowany jest do poszerzenia zakresu 

pełnomocnictwa o stosowne oświadczenie, wymagane przez OSD. 

Odpowiedź: Wykonawca będzie zobligowany jedynie do zgłoszenia Operatorowi Systemu 
Dystrybucyjnemu Zgłoszenia zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. 
 

Pytanie 4: Czy Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektu objętego postępowaniem?  

Odpowiedź: Powiat Jeleniogórski posiada prawo własności budynku przy ul. PodchorąŜych 15  
w Jeleniej Górze. 
 

Pozostałe zapytania Wykonawców dotyczą wyjaśnień juŜ udzielonych i opublikowanych na 
stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2014.html w dniu 14.04.2014 r.  

 

 


