
Załącznik nr 1.4
do zaproszenia do składania ofert z dnia 28.09.2018 r.

Załącznik nr 4
do Umowy kompleksowej dostarczania Paliwa gazowego

Lublin, dnia ___ ___________ 2018r.

PEŁNOMOCNICTWO
DO PRZEPROWADZENIA PROCESU ZMIANY SPRZEDAWCY PRZEZ WYKONAWCĘ

W  dniu  ___  ___________  2018  r.  Gmina  Lublin z  siedzibą  w  Lublinie,  Plac  Króla
Władysława  Łokietka  1,  20-109  Lublin,  NIP  9462575811,  REGON  431019514,  którą
reprezentuje:

________________________________________________________________________
zwana dalej „Zamawiającym”

udziela:

________________________________________________________________________
zwanej/zwanego dalej „Wykonawcą”

pełnomocnictwa do:
1) włączenia  niżej  określonwego  Punktu  poboru  do  Umowy  Wykonawcy

z Operatorem  Systemu  Dystrybucyjnego,  tj. Polską  Spółką  Gazownictwa
Sp. z o.o.  z  siedzibą  w Warszawie  przy  ul.  Marcina  Kasprzaka  25,  01-224
Warszawa, zwaną dalej „OSD”:
a) numer identyfikacyjny punktu wyjścia: PL0031935101,
b) adres: ul. Podwale 3a, 20-117 Lublin;

2) przeprowadzenia  procedury  zmiany  sprzedawcy  dotyczącej  Punktu  poboru
zgodnie z Instrukcją Ruchu i  Eksploatacji  Sieci  Dystrybucyjnej OSD w związku
z zawarciem  pomiędzy  Zamawiającym  i  Wykonawcą  Umowy  kompleksowej
dostarczania Paliwa gazowego, zwanej dalej „Umową”, dotyczącą Punktu poboru;

3) powiadomienia OSD o:
a) zawarciu Umowy kompleksowej nr _____/___/18 z dnia ___ ___________

2018 r.,
b) dniu rozpoczęcia przez Wykonawcę sprzedaży Paliwa gazowego na rzecz

Zamawiającego;
4) złożenia  do  OSD  oświadczenia  w  imieniu  Zamawiającego  o  całkowitym

wygaśnięciu w dniu 31 października 2018 r. Umowy kompleksowej dostarczania
Paliwa  gazowego  nr 15/OR/18  zawartej  w  dniu  02  lutego  2018  pomiędzy
Zamawiającym a „ENIGA” Edward Zdrojek z siedzibą w Słupsku, ul. Nowomiejska
6,  76-200  Słupsk,  zwaną  dalej  ,,Dotychczasowym  sprzedawcą”  oraz
o zakończeniu sprzedaży przez Dotychczasowego sprzedawcę;

5) aktualizacji danych Zamawiającego u OSD na zgodne z aktualnym dokumentem
rejestrowym Zamawiającego;

6) potwierdzania za zgodność z oryginałem treści niniejszego pełnomocnictwa oraz
innych  dokumentów  niezbędnych  do  realizacji  czynności  objętych  niniejszym
pełnomocnictwem;
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7) reprezentowania Zamawiającego przed OSD w sprawach związanych z procedurą
zmiany sprzedawcy;

8) uzyskania dostępu do danych dotyczących Umowy przedstawiających informację
o zużyciu Paliwa gazowego oraz osiąganych mocach w Punkcie poboru;

9) zmiany  mocy  umownej  na  wniosek  Zamawiającego  na  zasadach  określonych
w aktualnie obowiązującej Taryfie OSD oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci
Dystrybucyjnej.

Niniejsze pełnomocnictwo uprawnia Wykonawcę do udzielania dalszych pełnomocnictw
substytucyjnych w zakresie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. Udzielanie
przez Wykonawcę dalszych pełnomocnictw substytucyjnych może odbywać się tylko w celu
realizacji procedury zmiany sprzedawcy i realizacji Umowy.

Niniejsze pełnomocnictwo zostaje udzielone na czas obowiązywania Umowy.

ZAMAWIAJĄCY
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