
Załącznik nr 1a do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej tj. sprzedaż wraz ze 

świadczeniem usługi dystrybucji energii na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Olsztynie 

(ZHW) ul. Warszawska 109, 10-702 Olsztyn 

2. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany do n/w punktu poboru  

w sposób ciągły na  24 miesiące, Dostawa będzie się odbywać w okresie od dnia 01.01.2021 

od godziny 00:00 lub od dnia następującego po rozwiązaniu umowy z obecnym dostawcą 

energii elektrycznej i dystrybucji (w przypadku gdy rozwiązanie umowy nie nastąpi przed 

01.01.2021 r.) do dnia 31.12.2022 r. do godziny 24:00 lub do wyczerpania maksymalnej wartość 

Umowy, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.  

3. Rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do miejsc określonych poniżej nastąpi w dniu 

01.01.2021 r., jednakże nie wcześniej niż po skutecznym rozwiązaniu obecnej Umowy 

kompleksowej Zamawiającego na sprzedaż energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usług 

dystrybucji.  

4. Wskazane ilości energii są szacunkowe i posiadają wyłącznie zastosowanie kalkulacyjne 

(przybliżone), nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do jej zakupu. Rzeczywista ilość 

zakupionej energii w trakcie realizacji umowy wynikać będzie wyłącznie z bieżących potrzeb 

Zamawiającego. 

5. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach 

określonych w: 

1) ustawie Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. 

zm.) przepisach wykonawczych do tej ustawy,  

2) Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku w sprawie szczególnych 

warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz. 623 

ze zm.),  

3) aktualnej taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (Taryfie OSD),  

4) Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), 

5) kodeksu cywilnego i wydanymi na ich podstawie przepisami wykonawczymi.  

2. Ilość podana w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ jest ilością 

szacunkową na potrzeby porównania ofert i nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do 

zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zmniejszenia lub zwiększenia wielkości dostawy określonej dla punktu poboru.  

3. Rozliczenie zobowiązań wynikających z tytułu sprzedaży energii elektrycznej odbywać się będą 

na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych. Rozliczenia za 

dystrybucję  energii elektrycznej odbywać się będą na podstawie bieżących wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych wg stawek opłat wynikających ze złożonej oferty oraz Taryf 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego.  

4. Rozliczenia za usługę dystrybucji będą dokonywane według obowiązujących w danym okresie 

taryf OSD.  

5. Wartość netto dystrybucji energii elektrycznej w ofercie Wykonawcy należy wyliczyć na 

podstawie cen obowiązujących na dzień składania oferty zgodnie z obowiązującą Wykonawcę 

taryfą OSD zatwierdzoną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz przewidywanego 

zużycia energii elektrycznej podanego przez Zamawiającego.  

6. Ceny jednostkowe netto za energię czynną i opłaty za jej rozliczanie, podane przez Wykonawcę 

w ofercie, będą obowiązywały przez cały okres realizacji umowy z zastrzeżeniem możliwych 



istotnych zmian Umowy określonych w §13 Umowy (o ile zmiany takie mogą wpłynąć na 

wysokość ceny jednostkowej netto).  

7. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie za pobraną energię odbywało się w okresach 

rozliczeniowych dwumiesięcznych (WIW) i jednomiesięcznych (ZHW), stosowanych przez OSD, 

wg faktycznego zużycia na podstawie odczytów z układów pomiarowo-rozliczeniowych,  

z terminem płatności faktur za dostarczoną energię elektryczną i usługę dystrybucji określonym 

na 30 dni od daty wystawienia dokumentu.  

8. Rozliczenia za pobraną energię elektryczną odbywać się będą wg oddzielnych faktur w okresach 

rozliczeniowych  

9. W wypadku wyboru jako najkorzystniejszego Wykonawcy innego niż dotychczas dostarczający 

energię elektryczną, po jego stronie leży obowiązek dopełnienia wszelkich formalności  

i poniesienia wszelkich kosztów związanych z uruchomieniem dostaw energii zgodnie  

z terminem określonym w SIWZ.  

10. Wykonawca na etapie podpisania umowy na kompleksową dostawę energii elektrycznej 

zobowiązany jest do posiadania aktywnej umowy z OSD (co najmniej na czas obowiązywania 

przedmiotu zamówienia), w której OSD gwarantuje Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji 

na rzecz Zamawiającego do miejsca punktu poboru. Koszty świadczenia usług dystrybucji ponosi 

Wykonawca w ramach ceny płaconej przez Zamawiającego za usługę kompleksową (usługę 

dostawy wraz z usługą dystrybucji).  

11. Charakterystyka punktu poboru energii elektrycznej. 
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