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  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 
1. Przedmiot zamówienia 

 
1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej na potrzeby Urzędu 

Statystycznego w Katowicach oraz jego Oddziału w Częstochowie”.  
1.2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej o standardach 

jakościowych określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 
Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) oraz wydanymi na jej podstawie aktami 
wykonawczymi, Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie 
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 Nr 93 poz. 
623 ze zm.) określającym parametry techniczne energii elektrycznej. 

1.3. Dane i charakterystyka elektroenergetyczna budynków: 
 
a) Urząd Statystyczny w Katowicach 

ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice 
PPE: 590322400700140474 (zasilanie podstawowe) 
 Grupa przyłączeniowa: IV 
 Grupa taryfowa C21 
 Moc przyłączeniowa: 150 kW 
 Moc umowna: 70 kW (I kwartał roku) oraz 90 kW (II - IV kwartał roku) 
 Układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy, półpośredni   
 Odczyt pomiarów: zdalny 
 Miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu kabla  

z rozdzielnicy nN nr 2 pole nr 1 w stacji transformatorowej SN/nN K473.  
PPE: 590322400701962501 (zasilanie rezerwowe) 
 Grupa przyłączeniowa: IV 
 Grupa taryfowa C21 
 Moc przyłączeniowa: 150 kW 
 Moc umowna: 70 kW (I kwartał roku) oraz 90 kW (II - IV kwartał roku) 
 Układ pomiarowo-rozliczeniowy: 3-fazowy, półpośredni   
 Odczyt pomiarów: zdalny 
 Miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu kabla  

z rozdzielnicy nN nr 1 pole nr 1 w stacji transformatorowej SN/nN K473.  
 
b) Urząd Statystyczny w Katowicach – Oddział w Częstochowie 

Al. Niepodległości 20/22, 42-216 Częstochowa 
PPE: 590322428100579090 (zasilanie podstawowe) 
 Grupa przyłączeniowa: V 
 Grupa taryfowa: C11 
 Moc przyłączeniowa:  39,00 kW 
 Moc umowna: 39,00 kW 
 Układ pomiarowy: 3-fazowy, bezpośredni  
 Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów  

od zabezpieczeń przedlicznikowych w złączu kablowym nr 6747, w kierunku instalacji 
Zamawiającego. 

PPE: 590322428100562641 (zasilanie rezerwowe) 
 Grupa przyłączeniowa: V 
 Grupa taryfowa: C11 
 Moc przyłączeniowa:  20,00 kW 
 Moc umowna: 20,00 kW 
 Układ pomiarowy: 3-fazowy, bezpośredni   
 Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe przewodów na wejściu  

do licznika energii elektrycznej w szafie pomiarowej zabudowanej na elewacji budynku.  
 

1.4. Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę energii elektrycznej do wszystkich 4 Punktów Poboru 
Energii Elektrycznej (PPE) wskazanych w pkt. 1.3. 
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1.5. W wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta 1 (jedna) umowa obejmująca 
dostawę energii elektrycznej do 4 PPE wskazanych w pkt. 1.3. 

1.6. Zamawiający zawarł w SWZ Projektowane postanowienia umowy, stanowiące Załącznik nr 2 do 
SWZ, których treść Wykonawca zobowiązany będzie zawrzeć w przygotowanej przez Wykonawcę 
umowie z Zamawiającym. 

1.7. Zamawiającemu przysługuje, w trakcie trwania umowy sprzedaży energii elektrycznej, prawo do 
zmiany grupy taryfowej oraz mocy umownej na ogólnie obowiązujących zasadach wskazanych 
przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) oraz przepisach, w szczególności ustawie Prawo 
energetyczne. 

1.8. Zamawiający zastrzega możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany 
okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można 
było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach, zgodnie z art. 456 ustawy Pzp. 

1.9. Zamawiający nie dopuszcza stosowania innych dodatkowych opłat nie wynikających  
z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii elektryczną (Dz.U z 2019 r. poz. 503). 

1.10. Szacunkowa ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczana pod w/w adresy w okresie 
obowiązywania umowy (12 m-cy) wynosi łącznie 215 067 kWh, z czego: 
a) Urząd Statystyczny w Katowicach – 198 119 kWh   
b) Urząd Statystyczny w Katowicach - Oddział w Częstochowie: 16 948 kWh  

1.11. Powyższa ilość energii elektrycznej jest ilością szacunkową, w celu określenia wartości 
zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie 
trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 
Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 
zamawianej energii. 

1.12. Przedmiot zamówienia nie obejmuje spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, 
przyłączeniem, opomiarowaniem i jakością energii wchodzących w zakres odrębnej umowy  
o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez Zamawiającego z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD). 

1.13. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci Operatora Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), do którego przyłączone są Punkty Poboru Energii Elektrycznej 
Zamawiającego. 

1.14. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej 
na rzecz Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A.  

1.15. Zamawiający ma zawarte, na czas nieokreślony, z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) 
umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.  

1.16. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe energii elektrycznej zakupionej przez Zamawiającego, a koszty bilansowania uwzględnia 
w cenie energii elektrycznej podanej w ofercie.  
 

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia 
2.1. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami 
wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi  
w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energii elektryczną (Dz.U z 2019 r.  
poz. 503).  

2.2. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie odczytów wskazań 
układu pomiarowo-rozliczeniowego. 

2.3. Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą się odbywać w miesięcznych okresach 
rozliczeniowych. 

2.4. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności  
i uzgodnień z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) niezbędnych do przeprowadzenia 
procedury zmiany sprzedawcy. 


