
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
 

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej przez 
Wykonawcę (Sprzedawcę) na rzecz Zamawiającego (Odbiorcy) do wszystkich Punktów 
Poboru Energii Elektrycznej określonych w Załączniku nr 1a stanowiącym załącznik do 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie zgodnie z obowiązującym prawem, 
w szczególności na warunkach określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – 
Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. 2021 r. poz. 716 ze zm.), zwanej dalej 
Prawem energetycznym, rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, 
w szczególności rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. 
z 2007 r. Nr 93 poz. 623 ze zm.). 

3. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych 
z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) danego Punktu Poboru Energii (PPE). 
Wykaz OSD, z którymi Zamawiający ma zawarte umowy na czas nieokreślony 
oddzielnie na każdy PPE stanowi załącznik nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

4. Wykonawca (Sprzedawca) będzie dostarczał energię elektryczną zgodnie 
z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców, określonymi w aktach 
wykonawczych wydanych na podstawie ustawy Prawo energetyczne. 

5. Planowane zapotrzebowanie na energię elektryczną dla poszczególnych grup 
taryfowych PPE określone jest w załączniku nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia i zostało oszacowane z należytą starannością. 

6. Łączne szacunkowe zużycie energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy, tj. od 
dnia 01.04.2022 roku do dnia 31.12.2022 roku, wynosi 1 134 000 kWh. 

7. Określenie szacowanego poboru energii stanowi element niezbędny służący wyborowi 
najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego (Odbiorcy) 
zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Podana w pkt 6 ilość 
energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy jest 
ilością szacunkową, rzeczywista ilość energii uzależniona będzie od bieżących potrzeb 
Zamawiającego. W okresie obowiązywania umowy Zamawiający zastrzega sobie 
możliwość realizacji innych ilości energii w poszczególnych taryfach. W przypadku 
zmniejszenia ilości energii podlegającej dostawie w czasie trwania umowy Wykonawcy 
nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. W przypadku zwiększenia 
ilości energii łączna wartość zmian nie może być większa niż 10% wynagrodzenia 
określonego w umowie. 

8. Obiekty przeznaczone do zasilania należą do III, IV i V grupy przyłączeniowej. 
9. Dostawa codzienna energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie 

poszczególnych grup taryfowych na napięciu znamionowym sieci 230/400 V 
o częstotliwości 50 Hz oraz napięciu 15 kV. Szczegółowy wykaz w załączniku nr 1a do 
szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

10. Rozliczenie sprzedaży energii odbywać się będzie na podstawie danych pomiarowo-
rozliczeniowych przekazanych Wykonawcy przez odpowiedni OSD oraz według cen 
wynikających ze złożonej oferty w poszczególnych grupach taryfowych oraz opłaty 
handlowej według okresów rozliczeniowych dla poszczególnych PPE podanych 
w załączniku nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

11. Na podstawie pełnomocnictwa Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich 
czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy dla poszczególnych Punktów Poboru Energii elektrycznej, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne 
oraz Instrukcji Ruchu i Eksploatacji sieci dystrybucyjnej danego OSD, w szczególności 
Wykonawca zobowiązuje się terminowo dokonać zgłoszenia niniejszej Umowy do OSD, 



a Zamawiający zobowiązuję się wraz z umową przekazać niezbędne dane wszystkich 
PPE. Sprzedaż energii elektrycznej w oparciu o zawartą umowę ma się rozpocząć 
z dniem 01.04.2022 r. Wszelkie czynności procedury zmiany sprzedawcy u Operatora 
Systemu Dystrybucyjnego będą przeprowadzone przed dniem rozpoczęcia sprzedaży 
energii elektrycznej i potwierdzone na piśmie przez Wykonawcę do dnia 01.04.2022 r. 
W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę 
sprzedawcy w co najmniej jednym PPE, Wykonawca będzie zobowiązany do 
poinformowaniu Zamawiającego o zaistniałym fakcie na piśmie i drogą elektroniczną. 

12. Procedura zmiany sprzedawcy oraz rozdzielenia umowy kompleksowej dla wszystkich 
PPE była przeprowadzona po raz pierwszy w styczniu 2021 roku. U obecnych OSD 
procedura będzie przeprowadzana po raz trzeci. 

13. Wykaz PPE wraz z informacjami na temat grup taryfowych oraz numerem PPE 
i adresem znajduje się w załączniku nr 1a do szczegółowego opisu przedmiotu 
zamówienia. 

14. Wszystkie dodatkowe dane poszczególnych PPE tj. numer licznika, nazwa 
dotychczasowego sprzedawcy, numery i daty zawarcia umów dystrybucyjnych, numer 
ewidencyjny PPE będą przekazane Wykonawcy wraz z umową. 


