
1 

 

DZIAŁ II SIWZ 

DA.ER.232.65.2019 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług 

przesyłania i dystrybucji do n/w obiektów Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku w okresie od 

01.01.2020 r. do 31.12.2021 r. 

 

Poniższa tabela przedstawia obiekty objęte przedmiotem zamówienia oraz informacje dot. 

technicznych warunków dostawy energii elektrycznej: 

Punkt poboru - bud. Mazowieckiej Uczelni 

Publicznej w Płocku 

Adres 

 

Taryfa Moc 

umowna 

kWh 

Szacunkowe 

24 miesięczne 

zużycie energii 

w kWh 

Zabezpieczenie 

przedlicznikowe 

 

 
 

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock, ALO            

PPE: PL 0037710001490584 

C 12a(L1) 

 

 10,5  38 858 

 

63 

ul. Kościuszki 20, 09-402 Płock,  ALO 

PPE: PL 0037710001490483 

C 12a(L2)  10,5  2 784 

 

25 

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, SWFS 

PPE: PL 0037710001490685 

C 12a(L1,2)  32,5  28 034 

 

80 

ul. Gałczyńskiego 28, 09-400 Płock, WNHS, 

WNEI,  PPE: PL 0037 7101 1626 0782 

C 23(L1,2,3)  80  219 150 

 

125 

Pl. Dąbrowskiego 2,09-402 Płock, REKT. 

PPE: PL 0037 7100 0002 2349 

C 12a(L1,2)  32,5  142 658 63 

Pl. Dąbrowskiego 2 09-402 Płock , REKT. 

PPE: PL 0037710001489978 

C 12a(L1,2)  40  44 318 125 

Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, WNZ  

PPE: PL 0037 7101 1626 0075 

C 12a(L1,2)  39  83 922 63 

ul. Nowowiejskiego 6, 09-400 Płock, DS.      

PPE: PL 0037710001490786 

 C12a (L1,2)  32,5  129 738 

 

63 

ul. Drętkiewicza 8, 09-410 Płock, 

Dom mieszkalny                                                         

PPE: PL  0037710037003702             

C 11  12  8 662 32 

Miejscowość: Nowe Trzepowo, 09-402 

Płock, zespół obiektów                                                          

PPE: PL 0037710001489877 

C 11  10,5  5 000 63 

 

 

1. Sprzedaż energii elektrycznej realizowana będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 

1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z obowiązującymi 

aktami wykonawczymi do tej ustawy. 
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2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z 

obowiązującymi aktami wykonawczymi do tej ustawy.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie 

handlowe dla energii elektrycznej sprzedanej w ramach zawartej umowy. Wykonawca dokonywać 

będzie bilansowania handlowego energii zakupionej przez Zamawiającego na podstawie 

standardowego profilu zużycia o mocy umownej określonej w umowie. Koszty wynikające z 

dokonywania bilansowania winny zostać uwzględnione przez Wykonawcę w cenie energii 

elektrycznej podanej w formularzu ofertowym.  

4. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie na potrzeby odbiorcy 

końcowego.  

5. Dostawca energii zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy, ważnej 

umowy z Operatorem Sieci Dystrybucji umożliwiającej sprzedaż energii elektrycznej do obiektów 

Zamawiającego za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej OSD właściwym dla obiektów 

Zamawiającego.  

6. Podana szacunkowa ilość energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i nie stanowi ze strony 

Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie 

przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez Zamawiającego innej niż 

przewidywana ilości energii. Ewentualna zmiana szacunkowego zużycia nie będzie skutkowała 

dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem za faktycznie zużytą ilość energii wg 

określonych cen w ofercie.  

7. Zamawiający informuje, że posiada zawarte umowy kompleksowe z ENERGA OBRÓT S.A. do dnia 

31.12.2019 r., a proces zmiany dostawcy energii elektrycznej dla każdej z tych umów odbywa się 

po raz pierwszy. 

8. Faktury za pobraną energie elektryczną i usługi dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby 

obiektów należących do Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku zostaną podzielone na trzy ze 

względu na lokalizację obiektów i będą obejmowały następujące lokalizacje: 

a) I faktura: dla obiektu przy ul. Kościuszki 20, 

b) II faktura: dla obiektu przy ul. Nowowiejskiego 6, 

c) III faktura dla pozostałych obiektów, tj. przy ul. Gałczyńskiego 28, Pl. Dąbrowskiego 2, Nowe 

Trzepowo 55, ul. Drętkiewicza 8. 

9. Zamawiającemu przysługuje w każdym czasie możliwość wyłączenia z umowy każdego z 

obiektów, których dotyczy umowa. 
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10. Termin realizacji zamówienia: dostawa realizowana będzie przez okres 24 miesięcy od dnia             

1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do rozpoczęcia 

świadczenia dostaw w takim terminie, aby mogły być one realizowane bezpośrednio po 

zakończeniu terminu dotychczas obowiązujących umów, tzn. w terminie nie późniejszym niż 1 

stycznia 2020 r. i bez ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów.  


