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Załącznik nr 1 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów KPWiK Szubin 

wyszczególnionych w Załączniku nr 4 – Wykaz obiektów. 
 

2. Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z przepisami ustawy Prawo 
energetyczne, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz z Polskimi Normami. 
 

3. Szacunkowa ilość energii wynosi 2 380 460 kWh w tym: 
 
3.1. Taryfa C 22 B 

• Energia dzienna – 980 000 kWh 

• Energia nocna – 498 000 kWh 
3.2. Taryfa C 12 A 

• Energia szczytowa – 241 010 kWh 

• Energia pozaszczytowa – 596 010 kWh 
3.3. Taryfa C 11 – energia czynna całodobowa – 65 440 kWh 

 
4. Zamawiający zastrzega, że podane ilości energii są wielkościami orientacyjnymi i mogą ulec 

zmniejszeniu lub zwiększeniu o 15 %. Przy zwiększeniu ilości wykonawca będzie naliczał należność 
zgodnie z cenami jednostkowymi przedstawionymi w ofercie. Z tytułu zmniejszenia ilości 
dostarczonej energii elektrycznej nie przysługują wykonawcy żadne roszczenia. 
 

5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego przyłączone są obiekty Zamawiającego jest: 
ENEA Operator Spółka z o.o. 
ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań 
 

6. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich punktów poboru energii elektrycznej posiada odrębne 
umowy dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej.  

 
7. Zmiana sprzedawcy energii w wyniku przetargu będzie przeprowadzona po raz kolejny.  

 
8. Umowy dystrybucyjne między Zamawiającym a OSD zawarte są na czas nieokreślony. 

 
9. Umowa zawarta między Zamawiającym a obecnym sprzedawcą energii – ORANGE POLSKA S.A. 

są zawarte na czas określony do dnia 31.12.2018 r. i nie wymagają wypowiedzenia. 
 
10. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do wszystkich punktów poboru energii. 

 
11. Zamawiający w odniesieniu do wszystkich punktów poboru energii jest odbiorcą końcowym i 

zakupiona energia będzie przeznaczona na potrzeby Zamawiającego. 
 
12. Procedura zmiany sprzedawcy będzie w zakresie wybranego w przetargu Wykonawcy, któremu 

Zamawiający przekaże stosowne pełnomocnictwo wg wzoru określonego przez Wykonawcę oraz 
wszystkie dane niezbędne do przeprowadzenia zmiany – w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej (arkusz programu EXCEL). 
 
 
 


