
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz 

świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej 

 

 

Załącznik nr 1         ZP-URB-5/2022 

 

 

Opis przedmiotu zamówienia: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii 

elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego, tj. firmy 

Urbis Sp. z o. o. z siedzibą w Gnieźnie. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym prognozowane zapotrzebowanie na energię 

elektryczną, rodzaje taryf, moc umowną, miejsce dostarczania oraz niezbędne dane do zawarcia 

umowy zawiera załącznik nr 1A. 

2. Łączne szacunkowe zapotrzebowanie na kompleksową dostawę energii elektrycznej w okresie 

realizacji zamówienia wynosi: 1676,158 MWh. 

3. Wskazana powyżej wielkość zapotrzebowania na energię elektryczną jest wielkością szacunkową 

oszacowaną dla każdego z punktów poboru energii elektrycznej z należytą starannością w oparciu o 

dotychczasowe zużycie energii elektrycznej. Powyższe nie odzwierciedla realnego wykorzystania 

energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek 

roszczeń ze strony Wykonawcy. 

4. Rozliczenia za energię elektryczną odbywać się będą na podstawie rzeczywistych bieżących 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w poszczególnych punktach poboru wg cen 

jednostkowych i opłat określonych w ofercie Wykonawcy. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do modyfikacji punktów poboru określonych w zał. nr 1 w 

okresie obowiązywania umowy, w zależności od swoich potrzeb - likwidacja istniejących punktów 

poboru, zmiana mocy zamówionej lub parametrów technicznych PPE. 

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

określonych w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz przepisach 

wykonawczych do tej ustawy, w szczególności Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 6 marca 2019r. 

w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią 

elektryczną, taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego (Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) 

właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego tj. Enea Operator Sp. z o.o. oraz ogólnie 

obowiązujących przepisach prawnych. 

7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania na dzień rozpoczęcia świadczenia usługi 

kompleksowej umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, do którego sieci przyłączone są 

obiekty Zamawiającego, umożliwiającej świadczenie usługi kompleksowej dla obiektów objętych 

niniejszym zamówieniem. 

8. Zamawiający jest przyłączony do sieci dystrybutora Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 

ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań. 

9. Wykonawca zobowiązany będzie do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za 

bilansowanie handlowe. Wszelkie koszty związane z dokonaniem bilansowania zostaną 

uwzględnione w cenie energii elektrycznej. 

10. Zakupiona energia elektryczna będzie zużywana w czasie rzeczywistym, nie występują koszty 

związane z cyklem życia produktu. Nie występują również żadne dodatkowe koszty związane ze 

zużyciem energii elektrycznej. 

11. Fakturowanie odbywać się będzie na podstawie bieżących wskazań układów pomiarowo-

rozliczeniowych za dostawę energii elektrycznej i usługę dystrybucji zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

Okresy rozliczeniowe będą tożsame z okresami rozliczeniowymi OSD. 

12. Ewentualny obowiązek wypowiedzenia aktualnych umów sprzedaży energii elektrycznej i/lub 

dystrybucji energii elektrycznej leży po stronie Wykonawcy. 



13. Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa w zakresie przeprowadzenia procedury 

zmiany sprzedawcy i wypowiedzenia stosownych umów. 

 

 

 

 

 

 

 

 


