
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Opis Przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest:  

Dostawa energii elektrycznej do budynków PARR S.A.  

w Słupsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 2, 3 i 3B oraz ul. Portowej 13b (Słupski 

Inkubator Technologiczny) wraz  z kompleksową dostawą gazu do budynków przy. 

Ul. Obrońców Wybrzeża 2 i  Portowej 13b (Słupski Inkubator Technologiczny)   

2.  Energia elektryczna ma spełniać standardy techniczne zgodnie z ustawą Prawo 

energetyczne wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, przepisami Eksploatacji 

Urządzeń Elektrycznych przy zachowaniu przepisów Budowy Urządzeń 

Elektrycznych, przepisów BHP i aktualnych Polskich Norm. 

3. Odbiorca energii: 

3.1. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 2: 

3.1.1. grupa taryfowa energii elektrycznej: C12a 

3.1.2. grupa taryfowa gazowa: W4 

3.2. Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13b 

3.2.1. grupa taryfowa energii elektrycznej: B21 

3.2.2. grupa taryfowa gazowa: W5.1 

3.3. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 3 i 3B: 

3.3.1. grupa taryfowa energii elektrycznej: C21 

4. Szacunkowa ilość energii ( +/- 10% ) w terminie zamówienia: 

4.1. Budynek przy ul. Obrońców Wybrzeża 2: 

4.1.1. energia elektryczna: 38,5 MWh rocznie 

4.1.2. gaz: 99,8 MWh rocznie 

4.2. Słupski Inkubator Technologiczny ul. Portowa 13b 

4.2.1. energia elektryczna: 384,00 MWh rocznie 

4.2.2. gaz: 552,00 MWh rocznie 

4.3. Budynki przy ul. Obrońców Wybrzeża 3 i 3B: 

4.3.1. energia elektryczna: 18 MWh rocznie 

5. Inne postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia: 

5.1. Zamawiający wymaga podania stałej / niezmiennej ceny gazu i energii 

elektrycznej na okres dwóch lat za 1MWh.  

5.2. Zamawiający nie dopuszcza wzrostu ceny energii w przypadku: 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

5.2.1. Wprowadzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki obowiązku 

zatwierdzenia przez Sprzedawcę taryf lub zmiany bądź nałożenia 

dodatkowych obowiązków, związanych w szczególności z zakupem praw 

majątkowych, uzyskaniem i przedstawieniem do umorzenia świadectw 

pochodzenia oraz świadectw efektywności energetycznej; 

5.2.2. Wejściem w życie zmian skutkujących lub zmianą ograniczeń cenowych 

na Rynku Bilansującym w stosunku do ograniczeń cenowych 

obowiązujących  

w dniu podpisania porozumienia; 

5.3. Zamawiający wymaga zastosowania jednolitej stawki dla strefy dziennej  

i nocnej (taryfa C12a) 

5.4. Wykonawca do oferty dołączy projekt swojej umowy, który w swoich 

postanowieniach będzie zawierał warunki dotyczące przedmiotu zamówienia 

zawarte w zapytaniu ofertowym do akceptacji przez Zamawiającego, 

5.5. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę, zostanie podpisana 

umowa, 

5.6. Należność za zużytą energii elektryczną w miesięcznych okresach 

rozliczeniowych obliczana będzie indywidualnie jako iloczyn ilości sprzedanej 

energii elektrycznej ustalonej na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych 

zainstalowanych w układach pomiarowo-rozliczeniowych i ceny jednostkowej 

energii elektrycznej określonej w ofercie i umowie. Do wyliczonej należności 

Wykonawca doliczy podatek VAT według obowiązującej stawki na dzień 

wystawienia faktury. Zamawiający nie wyraża zgody na wystawianie FV na 

podstawie szacunków. Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie FV w 

wersji elektronicznej. 

5.7. Ewentualne zmiany rzeczywistego zużycia energii elektrycznej do 

szacowanego nie będą skutkowały dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, 

5.8. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty 

doręczenia płatnikowi prawidłowo wystawionej faktury. Za dzień zapłaty uznaje 

się dzień dokonania zapłaty przez Zamawiającego, 

5.9. Wykonawca zapewni oraz zobowiązuje się ponosić koszty bilansowania 

handlowego Zamawiającego. Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie 

niezbilansowanej energii elektrycznej dostarczonej i pobranej z systemu 

będzie Wykonawca, 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

5.10. Energia elektryczna kupowana na podstawie umowy zużywana będzie 

na potrzeby odbiorcy końcowego, co oznacza, że zamawiający nie jest 

przedsiębiorstwem energetycznym w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne. 

5.11. Pobór paliwa gazowego służyć będzie na cele ogrzewania i chłodzenia 

budynku SIT ul. Portowa 13b, zaś jedynie ogrzewania dla budynku przy ul. 

Obrońców Wybrzeża 2.  

5.12. Punkt poboru w taryfie B21 jest dostosowany do TPA. 

5.13. Wypowiedzenie dotychczasowych umów będzie leżało po stronie 

Wykonawcy. 

5.14. Okres rozliczeniowy dla punktów poboru energii elektrycznej objętych 

zamówieniem jest miesięczny. 

5.15. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty dla jednego medium 

tj. energii elektrycznej lub gazu.        

Zamawiający zastrzega sobie możliwość podpisania odrębnych umów na 

zakup energii elektrycznej i gazu. 

5.16. OSD dla dostawy gazu jest Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. 

z siedzibą w Gdańsku, zaś OSD dla dostawy energii elektrycznej ENERGA-

OPERATOR SA Oddział w Gdańsku. 

5.17. Zamawiający wymaga, aby cena paliwa gazowego oraz energii 

elektrycznej obejmowały wszelkie koszty w tym podatki, opłaty i akcyzę. 

Zamawiający jest płatnikiem podatku akcyzowego. 

5.18. Przewidywane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na 

miesiące (w kWh i m3) dla taryfy W-5.1 uwzględnionej w zapytaniu ofertowym.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 

Zestawienie za 2020r  

M-c  kWh m3  

Styczeń  63447 5479 

Luty  57510 4994 

Marzec  66654 5788 

Kwiecień  42908 3726 

Maj  18374 1599 

Czerwiec  48994 4254 

Lipiec  50367 4381 

Sierpień  59356 5224 

Wrzesień  22977 2008 

Październik  41305 3610 

Listopad  51377 4461 

Grudzień  78440 6799 

Suma 601709 52323 

5.19. Przewidywanym zapotrzebowaniu na energię elektryczną w grupie 

taryfowej C12a w rozbiciu na strefy. 

Zestawienie za 2020r 

Energia elektryczna bud. PARR ul. Obrońców Wybrzeża 2 - Taryfa C12a 

M-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Energia elektryczna [kWh]: 

szczytowa 1084 1129 1236 795 727 704 629 637 627 903 928 1159 

pozaszczytowa 2349 2492 2744 2899 2626 2429 1933 2084 1866 1933 2068 2555 

Suma 3433 3621 3980 3694 3353 3133 2562 2721 2493 2836 2996 3714 

 

5.20. Dla taryfy W-4 moc umowna wynosi < 110 kWh/h 

5.21. Dla taryfy W-5.1 moc umowna wynosi 241 kWh/h 

5.22. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę na zakup 

energii elektrycznej i bilansowanie handlowe dla wytworzonej przez siebie 

energii elektrycznej ze źródeł OZE w punktach przy ul. Portowej 13B oraz  

ul. Obrońców 3 i 3B. 

5.23. Zamawiający wymaga podania ceny za odkupioną energię elektryczną 

wyprodukowaną ze źródeł OZE przez Zamawiającego w zł netto/MWh. 


