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SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia równej progowi unijnemu lub większej 

na „Dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2023 r.” 

  
Nr postępowania: TM/1/2021 

 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ II SWZ (OPZ) 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 
r. do 31.12.2023 r. do obiektów należących do Spółki „Wodociągi Płockie Sp. z o.o.” 
będących  
w grupach taryfowych: 
a) B21 - 3 obiekty, 
b) B22- 2 obiekty 
c) B23- 8 obiektów 
d) C11 - 55 obiektów, 
e) C12A - 2 obiekty, 
f) C12B – 1 obiekt, 
g) C21 - 4 obiekty. 

Dokładne dane związane z punktami znajdują się w Załączniku nr 2b do Projektu 
Umowy WYKAZ OBIEKTÓW ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z DANYMI I GRUPAMI 
TARYFOWYMI. 
Wykonawca zobowiązany będzie dodatkowo do odkupu nadwyżek oraz usługi 
bilansowania handlowego energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD, 
wytworzonej w elektrowni biogazowej oczyszczalni ścieków Maszewo oraz 
elektrowniach Fotowoltaicznych, które Zamawiający planuje zainstalować w PPE  
w latach 2022-2023. 
Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie realizacji przedmiotu zamówienia. 
 

2. Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie 24 miesięcy wynosi: 
14384,204 MWh. Szacunkowa ilość zamawianej energii ma charakter jedynie 
orientacyjny, służący do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony 
Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Szacunkowa ilość 
energii elektrycznej może ulec zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) w okresie 
objętym zamówieniem. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie 
z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości energii. 
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Dopuszcza się zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną do 10% 
wolumenu podstawowego w skali rocznego zużycia w przypadku uruchomienia 
elektrowni fotowoltaicznych. 
 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości punktów 
poboru energii elektrycznej w trakcie trwania umowy. 
Zmniejszenie nie może przekroczyć 10 punktów poboru energii z grupy taryfowej Cxx 
wskazanych w Załączniku nr 1 do Projektu Umowy. 
 

4. Zamawiający, jest wytwórcą energii z elektrowni biogazowej o mocy 2x0,250 MW  
i został wpisany do rejestru wytwórców. Posiada koncesję na wytwarzanie energii 
elektrycznej nr WEE/2635/22595/W/DSW/2013/MSz wydaną przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki ważną do dnia 31.12.2030 r. 
 

5. Zamawiający jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania się z podatku 
akcyzowego na wszystkich punktach PPE. 
 

6. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych  
w ustawie – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (tekst jednolity Dz.U. 
2017 poz. 220 ze zm.) przepisach wykonawczych tej ustawy, a w szczególności 
Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych 
warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 
623 ze zmianami), taryfie dla energii elektrycznej sprzedawcy, taryfie dla usług 
dystrybucji energii elektrycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego 
(Taryfie OSD), Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji (IRiESD) oraz ogólnie 
obowiązujących przepisach prawnych. 
 

7. Zamawiający posiada umowy dystrybucyjne na czas nieokreślony do wszystkich 
punktów PPE.  
 

8. Klasyfikacja zamówienia wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 
Kod CPV Nazwa CPV 

09310000-5 Elektryczność 

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 

 
9. Rozliczenie za sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na podstawie 

wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych wg cen jednostkowych określonych  
w Formularzu cenowym oferty. 
 

10. Zakup energii elektrycznej taryfa Bxx i Cxx oraz odkup musi odbywać się u jednego 
sprzedawcy. 
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11. Warunkiem rozpoczęcia dostaw energii elektrycznej we wskazanym terminie jest 
pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz posiadanie przez 
Zamawiającego ważnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej. 
 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
energii elektrycznej, na mocy uzyskanych od Zamawiającego pełnomocnictw, 
obsługującego punkty poboru energii określone w SWZ, w ramach której wykona 
następujące czynności: 
a) zgłosi właściwemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD) do realizacji 

umowy sprzedaży energii elektrycznej zawarte pomiędzy Zamawiającym  
a Wykonawcą, 

b) dokona u OSD właściwego zgłoszenia zmiany POB dla punktów wytwórczych 
Zamawiającego, 

c) będzie reprezentował Zamawiającego przed właściwym Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego (OSD), w sprawach związanych z procedurą zmiany sprzedawcy, 

d) dokona wszelkich innych czynności, w tym składania oświadczeń woli i wiedzy, 
związanych z czynnościami, o których mowa w punktach powyżej, 

e) zawrze umowy sprzedaży energii elektrycznej z Zamawiającym w odniesieniu do 
wszystkich punktów poboru energii elektrycznej określonych w SWZ. 
 

13. Zamawiający informuje, że nie posiada umów lub aneksów w ramach akcji 
promocyjnych / programów lojalnościowych, które uniemożliwiłby zawarcie umów 
sprzedażowych z terminem 01.01.2022 r. 
 

14. Zamawiający przekaże niezbędne dane do przeprowadzenia procedury zmiany 
sprzedawcy w wersji elektronicznej Excel do 14 dni od podpisania umowy.  
 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na inne dodatkowe opłaty np. opłata handlowa.  
 

16. Układy pomiarowo-rozliczeniowe w grupach taryfowych Bxx są dostosowane do 
zasad TPA.  


