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SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków Urzędu Statystycznego  
w Bydgoszczy. 

2. Energia ma być dostarczana przez Wykonawcę do następujących lokalizacji: 
1) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16, 87-100 Toruń; 
2) Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Oddział we Włocławku, ul. Piekarska 16a, 87-800 Włocławek. 

3. Podstawowe informacje dotyczące:  
Część 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16: 

Wyszczególnienie Dane 

Grupa taryfowa C21 

Moc umowna 
60 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 160 A i 
współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40 

Grupa przyłączeniowa IV 

Obiekt Zamawiającego przyłączony jest do sieci OSD 
o napięciu 0,4 [kV] do stacji transformatorowej DOM 
STUDENTA przyłączem kablowym  

Ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona 
w okresie obowiązywania umowy szacuje się w 
wysokości 

31 000 kWh*  

Układ pomiarowo-rozliczeniowy typ półpośredni 

Informacja o Operatorze Systemów  Dystrybucyjnych  
ENERGA OPERATOR S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy kolejna 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących 
Umowa dystrybucyjna zawarta na czas nieokreślony. 
Umowa na zakupu energii elektrycznej ważna  
do 31.07.2018 r. podpisana z Energia i Gaz 

Sposób wypowiedzenia umowy zakupu energii Umowa nie wymaga wypowiedzenia 

 
 

   Część 2 - dostawa energii elektrycznej do budynku we Włocławku, ul. Piekarska 16a: 
Wyszczególnienie Dane 

Grupa taryfowa C11 

Moc umowna 
22 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 50 A i 
współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40 

Grupa przyłączeniowa V 

Obiekt Zamawiającego przyłączony jest do sieci OSD 
o napięciu 0,4 [kV] do stacji transformatorowej 
POLLENA przyłączem kablowym 

Ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w 
okresie obowiązywania umowy szacuje się w 
wysokości: 

57 000 kWh* (28 500 kWh/rok) 
 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy typ bezpośredni 

Informacja o Operatorze Systemów Dystrybucyjnych  
ENERGA OPERATOR S.A. 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy kolejna 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących 
Umowa dystrybucyjna zawarta na czas nieokreślony. 
Umowa na zakupu energii elektrycznej ważna  
do 31.07.2018 r. podpisana z Energia i Gaz 

Sposób wypowiedzenia umowy zakupu energii Umowa nie wymaga wypowiedzenia 
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*Podane wielkości zużycia energii są wielkościami szacunkowymi (orientacyjnymi - wyliczonymi na podstawie 
historii zużycia energii Zamawiającego) przyjętymi w celu porównania i wyboru oferty najkorzystniejszej. 
 

4. Okres rozliczeniowy dla poszczególnych punktów poboru energii jest zgodny z okresami rozliczeniowymi 
stosowanymi przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego i jest to dla: 
1) Części 1 – dostawa energii elektrycznej do budynku w Toruniu, ul. Adama Mickiewicza 10-16, Operatorem 

Systemów Dystrybucyjnych jest ENERGA OPERATOR S.A. (okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc); 
2) Część 2 – dostawa energii elektrycznej do budynku we Włocławku, ul. Piekarska 16a, Operatorem 

Systemów Dystrybucyjnych jest ENERGA OPERATOR S.A. (okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące). 
5. Zamawiający wymaga tego samego okresu rozliczeniowego przy wystawianiu faktur przez Wykonawcę za 

dostawę energii elektrycznej.  
6. Zamawiający wyklucza stosowanie faktur prognozowanych. 
7. Wykonawca będzie zobowiązany świadczyć dostawę energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego zgodnie z 

przepisami Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 755 z późn. zm.) oraz 
aktami wykonawczymi do ustawy. 

  


