
 

Załącznik nr 2 do umowy  

Brzeg Dolny, dnia ………. r. 
PEŁNOMOCNICTWO 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Urazka 11, 56-120 Brzeg Dolny, REGON: 021474753,                  
NIP: 988-02-87-486 (dalej: Zamawiający) 
reprezentowany przez:………………….. 
udziela pełnomocnictwa: ………………………………………………………………………………………………………………….,                                    
REGON: ………………., NIP: …………………….. (dalej: Wykonawca)  
do dokonania w imieniu i na rzecz Zamawiającego następujących czynności: 

1) zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej                          
z Wykonawcą Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej, 

2) reprezentowania Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego                   
w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, 

3) składania oświadczeń woli w zakresie wypowiadania dotychczas obowiązującej Umowy 
Sprzedaży Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź 
Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej lub złożenia oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Sprzedaży 
Energii Elektrycznej i Świadczenia Usług Dystrybucji (umowa kompleksowa) bądź Umowy 
Sprzedaży Energii Elektrycznej w trybie zgodnego porozumienia stron dotychczasowemu 
sprzedawcy energii elektrycznej, 

4) zawarcia z właściwym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego umów na dystrybucję energii 
elektrycznej, 

5) w przypadku braku ważnych umów na dystrybucję na dzień zgłoszenia o którym mowa                 
w pkt 1),  złożenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego wymaganego oświadczenia według 
wzoru skutkującego zawarciem Umowy o Świadczenie Usług Dystrybucji pomiędzy Zamawiającym                     
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 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. Należności za 
usługi dystrybucji z zawartej umowy uiszcza sam Zamawiający. Zamawiający 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. 

6) dokonanie innych czynności, jakie będą niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy.  

Pełnomocnictwo uprawnia Wykonawcę do udzielania dalszych pełnomocnictw substytucyjnych,                   
z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwa substytucyjne nie zmieniają zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego. 

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia  31.05.2021r.  i może zostać odwołane w każdym czasie. 

 
 

…………………………………………………………………………………. 
(Pieczęć imienna i podpis) 


