
Załącznik nr 7 do SIWZ 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
  

 

Przedmiot zamówienia: 

 

Dostawa ciągła energii elektrycznej na rzecz Powiatu Opolskiego oraz wybranych jednostek 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego oraz bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii 

elektrycznej. 

Szczegółowy wykaz jednostek – odbiorców przedstawia załącznik pn. „Wykaz punktów 

poboru wraz z szacowaniem wielkości zużycia energii na 2021” oraz załącznik pn. „DANE 

DO FAKTURY” stanowiące integralna część opisu przedmiotu zamówienia tj. załącznika nr 

7 do SIWZ.  

Odbiorcą będzie samodzielnie Powiat Opolski lub jedna z jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego wyszczególniona w załączniku pn. „Wykaz punktów poboru wraz z szacowaniem 

wielkości zużycia energii na 2021”. 

 

Powiat Opolski oraz każda z jednostek samodzielnie zawierają umowę z Wykonawcą  

na odpowiedni zakres zamówienia zgodnie z załącznikiem pn. „Wykaz punktów poboru 

wraz z szacowaniem wielkości zużycia energii na 2021” oraz załącznikiem pn. „DANE 

DO FAKTURY”. 

Stroną umowy będzie odpowiednio: 

W przypadku POWIATU OPOLSKIEGO  

1. Powiat Opolski, ul. 1 Maja 29, 45 – 068 Opole NIP 754-30-23-121 REGON 53 14 25 85 

 

W przypadku JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU OPOLSKIEGO 

1. Powiat Opolski/...................................... (dane adresowe jednej z jednostek 

organizacyjnych Powiatu Opolskiego), NIP 754-30-23-121 REGON 53 14 25 85 

 

   Zakres przedmiotu zamówienia: 

Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej w 12 miesięcznym okresie 

dostawy dla wszystkich odbiorców wynosi 2 159 983  kWh, w taryfach B22 (szczyt, 

pozaszczytem), C11, C12a (szczyt, pozaszczytem), C21 i G11.Wszystkie istotne dane zawiera 

załącznik pn. załącznik pn. „Wykaz punktów poboru wraz z szacowaniem wielkości zużycia 

energii na 2021”.  

 

UWAGI DLA WYKONAWCÓW: 



  

Zamawiający działa w imieniu swoim oraz dziewięciu jednostek organizacyjnych Powiatu 

Opolskiego. Miejsca dostawy energii są w załączniku pn. „Wykaz punktów poboru wraz z 

szacowaniem wielkości zużycia energii na 2021” oraz załączniku pn. „DANE DO FAKTURY”. 

Wszystkie punkty poboru są istniejącymi obiektami, posiadającymi tablice główne/rozdzielnice z 

istniejącymi układami pomiarowo-rozliczeniowymi. Zatem w zakres przedmiotu zamówienia nie 

wchodzi wykonanie nowych tablic pomiarowych i linii zasilających. Dopuszcza się zmianę mocy 

umownej, warunki jej zmiany oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej dla punktów poboru 

określana jest każdorazowo w Umowie o świadczenie usług dystrybucji zawartej pomiędzy Odbiorcą 

a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego.  

  

Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:   

  

                             09310000-5 – elektryczność 

 

Przewidywany czas realizacji zamówienia:  

Zamówienie dla wszystkich odbiorców – należy zrealizować w terminie zgodnym z zapisami wzoru 

umowy § 6. 

Cena przedmiotu zamówienia ma zawierać koszty bilansowania handlowego oraz inne opłaty  

np. abonamentowa, rozliczeniowa.   

 

Zamawiający po wyborze Wykonawcy i podpisaniu umowy udzieli pełnomocnictwa w zakresie 

m.in.: 

1. Zgłoszenia odpowiedniemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji 

zawartej z ……………………………… Umowy Sprzedaży Energii Elektrycznej. 

2. Reprezentowania udzielającego pełnomocnictwa, przed Operatorem Systemu 

Dystrybucyjnego w sprawach związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. 

 

Wszelkie dane niezbędne do zgłoszenia zmiany Dostawcy energii elektryczne Zamawiający 

przekaże w wersji elektronicznej niezwłocznie po wyborze Wykonawcy.  

Wykonawca sam wpisuje przekazane dane do swoich opracowanych tabel.  

Zamawiający dysponuje tytułami prawnymi upoważniającymi do swobodnego dysponowania 

obiektami opisanymi w opisie przedmiotu zamówienia. 

We wszystkich punktach PPE występuje jednomiesięczny okres rozliczeniowy,  

dla wszystkich PPE objętych postępowaniem będzie to kolejna zmiana sprzedawcy. 

 

 



Zainstalowane instalacje fotowoltaiczne: 

Budynek Powiatu Opolskiego przy ul. 1 Maja 29 w Opolu – instalacja posiada zabezpieczenia 

przed wpuszczaniem energii do sieci. Zawarta jest stosowna umowa z TAURON 

DYSTRYBUCJA S.A. 

Budynek Powiatu Opolskiego przy ul. Książąt Opolskich 27 w Opolu – instalacja posiada 

zabezpieczenia przed wpuszczaniem energii do sieci. Zawarta jest stosowna umowa z 

TAURON DYSTRYBUCJA S.A. 

Budynek Zespołu Szkół w Prószkowie przy ul. Pomologia 1 w Opolu – instalacja posiada 

zabezpieczenia przed wpuszczaniem energii do sieci. 

Budynek Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie przy ul. Zamkowa 2 w Opolu 

PROD_327000028522 – prąd z instalacji wprowadzany do sieci. Zawarta jest stosowna 

umowa z TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do 

wypełnienia i podpisania w swoim zakresie „Oświadczenia określające wybrany przez 

Wytwórcę Podmiot Odpowiedzialny za Bilansowanie handlowe (POB).” – załącznik do 

Opisu przedmiotu zamówienia. 

 


