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Część B SWZ - Opis przedmiotu zamówienia  

 

Tabela 1. Wykaz  obiektów Spółki z o.o. „Wodociągi Ustka”, do których dostarczana jest 

energia elektryczna. 
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Przewidywane 

zużycie energii 

elektrycznej w 

okresie 

obowiązywania 

umowy w MWh 

Przewidywany 

rozkład 

procentowy 

zużycia energii 

elektrycznej w 

poszczególnych 

strefach 

czasowych (%) 

Nr PPE 

1. 

Oczyszczalnia 

ścieków, 

ul. Ogrodowa 14, 

76-270 Ustka 

B23 250 1900 

I* 16,5 

590243881019265135 II* 12,5 

III* 71 

2. 

Ujęcie wody, 

ul. Rybacka, 

dz. nr 1477, 

76-270 Ustka 

C21 320 655  590243881019448415 

3. 

Ujęcie wody, 

ul. Gen. Zaruskiego 1, 

76-270 Ustka 

C 11 30 20  590243881019286161 

4. 

Przepompownia 

ścieków, 

ul. Rzemieślnicza, dz. 

277/5, 

76-270 Ustka 

C12A 5 0,6 

I 28 

590243881019839572 

II 72 

5. 

Przepompownia 

ścieków, 

ul. B. Westerplatte 4, 

76-270 Ustka 

C12A 17 3,1 

I 27 

590243881019519344 

II 73 

6. 

Komora pomiarowa, 

ul. Polna, 

dz. nr 1522, 

76-270 Ustka 

C11 1 0,05  590243881018866982 

7. 

Przepompownia 

ścieków, 

ul. Polna 51, 

76-270 Ustka 

C12A 12,5 0,25 

I 24,5 

590243881019855190 

II 75,5 

 

 
 
 

 

 
 

I – strefa szczytowa  
II – strefa poza szczytowa  

I* - strefa przedszczytowa 

II* - strefa poszczytowa 
III* - pozostałe 
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Tabela 2. Zbilansowane przewidywane zapotrzebowanie mocy według taryf 

 

Grupa taryfowa 
Przewidywane zużycie energii elektrycznej 

w okresie obowiązywania umowy w MWh 

B23 1900 

C21 655 

C11 20,05 

C12A 3,95 

 

 

1. Zamawiający dysponuje tytułem prawnym do dysponowania obiektami opisanymi w 

przedmiocie zamówienia. 

2. Zamawiający przekaże niezbędne dane dotyczące przedmiotu zamówienia w wersji 

elektronicznej EXCEL/WORD najpóźniej w dniu podpisania umowy w celu 

przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy. Dane, o których mowa powyżej będą 

zawierały informacje: 

a. adres siedziby Zamawiającego; 

b. numer NIP; 

c. numer REGON; 

d. adresy punktów poboru energii elektrycznej; 

e. rodzaj obiektu budowlanego; 

f. przynależność do grupy taryfowej; 

g. kod PPE poszczególnych obiektów; 

h. numer licznika; 

i. zużycie energii elektrycznej dla każdego obiektu w okresie pełnego roku; 

Zamawiający dopuszcza udzielenie innych niezbędnych informacji koniecznych do zmiany 

sprzedawcy, pod warunkiem wystąpienia o nie Oferenta. 

3. Operatorem systemu dystrybucyjnego (OSD) dla wszystkich punktów poboru jest Energa – 

Operator S. A. (80-557 Gdańsk, ul. Marynarki Polskiej 130). 

4. Obecnym dostawcą energii do obiektów 1 - 7 jest PKN Orlen S. A. 

5. Aktualna umowa na dostawę energii elektrycznej do obiektów 1 – 7 została zawarta z PKN 

Orlen S. A. na czas określony i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2021 r. 

6. Zamawiający posiada rozdzielone umowy dystrybucyjne, a procedura zmiany sprzedawcy 

była już przeprowadzana. 

7. Rozdzielone umowy dystrybucyjne zawarte są na czas nieokreślony.  

8. Zamawiający upoważni Wykonawcę do procesu zmiany sprzedawcy oraz do 

reprezentowania Spółki przed OSD. 

9. Kupowana energia przeznaczona będzie wyłącznie na potrzeby własne. 

10. Układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej zainstalowane w powyższych 

punktach poboru spełniają postanowienia IRiESD Energa – Operator SA. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozszerzenia Umowy na dostawę energii o nowe 

obiekty z uwzględnieniem stawek z oferty Wykonawcy, na warunkach niniejszego 

postępowania, zaznaczając, że nowe obiekty będą należały do grup taryfowych 

wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. Rozszerzenie Umowy w takim 

przypadku, jeśli zajdzie taka konieczność, będzie obejmowało również reprezentowanie 

Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy oraz dokonanie wszelkich 

czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany 

sprzedawcy dla nowych obiektów. 
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12. W okresie objętym zamówieniem szacunkowa ilość energii elektrycznej może ulec 

zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu), rozliczenie za zużycie energii elektrycznej 

odbywać się będzie na podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych, na 

podstawie zużycia faktycznego. 

13. Wykonawca, we własnym zakresie będzie pozyskiwał wyniki wskazań układów 

pomiarowo-rozliczeniowych od OSD. 

14. Zamawiający posiada status nabywcy końcowego zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 19 ustawy o 

podatku akcyzowym. Cena dostarczanej energii przedstawiona w ofercie winna zawierać 

podatek akcyzowy. 

15. Zamawiający wymaga ujednoliconej stawki za dostawę energii elektrycznej w 

poszczególnych strefach czasowych. 


