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 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIWNIA 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu statystycznego  

w Bydgoszczy. 
2. Energia ma być dostarczana przez Wykonawcę do następujących lokalizacji 

1) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16: 
2) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku, ul. Piekarska 16 a 

3. Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: 
Część 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16: 
Część 2 – dostawa energii elektrycznej do budynku we Włocławku, ul. Piekarska 16 a. 

4. Usługi dystrybucji będą świadczone na podstawie odrębnych umów zawartych na czas nieokreślony   
z Operatorem Systemów dystrybucyjnych (OSD) 

5. Kody CPV: 
09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa: 
09000000 -3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii: 
09310000 - 5  Elektryczność 
65310000- 9  Przesył energii elektrycznej 

6. Podstawowe informacje 
Część 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16: 

Wyszczególnienie Dane 

Grupa taryfowa C11  

Moc umowna 
32,5 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 
63A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 
0,40 

Grupa przyłączeniowa V  

Obiekt Zamawiającego przyłączony jest do sieci 
OSD 

o napięciu 0,4 [kV] do stacji transformatorowej 
DOM STUDENTA przyłączem kablowym  

Ilość energii elektrycznej, która będzie 
dostarczona w okresie obowiązywania umowy 
szacuje się w wysokości 

36 000 kWh 

Ilość energii elektrycznej jaką Zamawiający zużył  
w 2021 r.  

35 880 kWh  

Układ pomiarowo-rozliczeniowy typ bezpośredni  

Informacja o Operatorze Systemów 
Dystrybucyjnych  

ENERGA OPERATOR S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

Informacja o dotychczasowych zmianach 
sprzedawcy 

kolejna 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Umowa  z ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. 

Sposób wypowiedzenia umowy zakupu energii Umowa wygasa 30.04.2022 roku 

 
   Część 2 - dostawa energii elektrycznej do budynku we Włocławku, ul. Piekarska 16a: 

Wyszczególnienie Dane 

Grupa taryfowa C11 

Moc umowna 
22 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 50 A  
i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40 

Grupa przyłączeniowa V 

Obiekt Zamawiającego przyłączony jest do sieci 
OSD 

o napięciu 0,4 [kV] do stacji transformatorowej 
POLLENA przyłączem kablowym 

Ilość energii elektrycznej, która będzie 
dostarczona w okresie obowiązywania umowy 
szacuje się w wysokości: 

21 000 kWh 
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Ilość energii elektrycznej jaką Zamawiający zużył  
w 2021 r. 

21 039 kWh  

Układ pomiarowo-rozliczeniowy typ bezpośredni 

Informacja o Operatorze Systemów 
Dystrybucyjnych  

ENERGA OPERATOR S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

Informacja o dotychczasowych zmianach 
sprzedawcy 

kolejna 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących Umowa  z ORANGE ENERGIA Sp. z o.o. 

Sposób wypowiedzenia umowy zakupu energii Umowa wygasa 30.04.2022 roku 

 
1. Podana ilość energii elektrycznej jest ilością szacunkową (orientacyjną) przyjętą w celu określenia wartości 

zamówienia, porównania ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty i nie stanowi zobowiązania do zakupu 
energii w podanej ilości. Łączna ilość zużycia energii elektrycznej może się zmienić w zależności od 
bieżących potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu 
pobrania przez Zamawiającego innej ilości energii niż ilość szacunkowa. 

2. Rozliczanie sprzedaży energii elektrycznej będzie dokonywane według Grupy taryfowej C11  
3. Zamawiający wyklucza stosowanie faktur prognozowanych. 
4. Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji odbywać się będzie na warunkach określonych 

w Ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz zgodnie 
z wydanymi do tej ustawy aktami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości Obsługi odbiorców 
określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 roku w sprawie szczegółowych zasad 
kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.u. z 2019 r. poz. 503 z późn. 
zm.) oraz ogólnie obowiązujących przepisach prawnych. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do 
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy (m.in. złożenia operatorowi systemu dystrybucyjnego 
właściwemu dla Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż energii elektrycznej).  W 
przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających lub opóźniających zmianę sprzedawcy, Wykonawca 
niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego w formie pisemnej lub pocztą elektroniczną (e-mail) 
na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail, przy czym powiadomienie e-mailem wymaga zwrotnego 
potwierdzenia przez Zamawiającego faktu otrzymania zawiadomienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy 
niezbędnego Pełnomocnictwa. 

6. Wykonawca zobowiązuje się również do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 
handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach tej umowy. Wykonawca dokonywać będzie 
bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie standardowego profilu 
zużycia odpowiedniego dla odbiorców w grupach taryfowych. 

7. Koszty wynikające z dokonania bilansowania uwzględnione są w cenie energii elektrycznej określonej  
w ofercie. 

8. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 
9. Informacje dodatkowe: 

1) Termin realizacji zamówienia 01.05.2022 – 30.04.2023. 
2) Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymania od Wykonawcy faktur VAT drogą elektroniczną (e-faktury); 
3) Forma i termin płatności – przelew, min 21 dni (w przypadku przesyłania faktur drogą elektroniczną 

termin min. 14 dni) 
 
 


