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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż oraz świadczenie 

usługi dystrybucji energii elektrycznej do obiektów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie” 

 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca 

sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej  

do obiektów SP ZOZ MSWiA w Koszalinie. 

W ramach zamówienia wykonawca zobowiązany jest do sprzedaży energii elektrycznej oraz 

świadczenia usługi w zakresie dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru 

wykazanych w poniższej tabeli. 

Przedmiot zamówienia realizowany będzie na warunkach określonych w: 

1.  Ustawie Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1385 z późn. zm.) oraz w oparciu  

o przepisy wykonawcze do tej ustawy;  

2. Rozporządzeniu Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków 

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 poz. 623 z późn. zm.); 

3. Rozporządzeniu Ministra Energii w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i 

kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2020 poz. 718 z 

późn. zm.); 

4. Szczególne rozwiązania służące ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w 

związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U z 2022 poz. 2127). 

5. Środki nadzwyczajne mające na celu ograniczenie wysokości  cen energii elektrycznej 

oraz wsparcie niektórych odbiorców w 2023 roku. (Dz.U. z 2022 poz. 2243) 

6. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucji – zwanej IRiESD, do której sieci 

podłączone są obiekty MSWiA w Koszalinie w poszczególnych lokalizacjach. 

 

Określenie maksymalnego poboru energii elektrycznej stanowi element niezbędny służący 

wyborowi najkorzystniejszej oferty i nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 

zakupu energii elektrycznej w podanych ilościach. Poniższa wartość jest szacunkowa. 

Podana ilość nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania energii 

elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą 

jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 

 

Zestawienie punktów dostaw energii elektrycznej oraz szacunkowa ilość dostarczanej 

energii elektrycznej 

 

L.p. 

 

Lokalizacja 

 

Nr licznika 

 

Nr PPE 

Moc 

umow

na 

kW 

Taryfa 

/Strefa 

Szacunkowa 

ilość MWh 

na okres 

12 m-cy 

1 Koszalin ul. 

Szpitalna 2 

42482993 48 0037 53000 00495 27 120 B23/I  

127 

2 Koszalin ul. 

Szpitalna 2 

42482993 48 0037 53000 00495 27 120 B23/II 83 

3 Koszalin ul. 

Szpitalna 2 

42482993 48 0037 53000 00495 27 120 B23/III 279 

https://sip.lex.pl/#/act/21730561/3202977/szczegolne-rozwiazania-sluzace-ochronie-odbiorcow-energii-elektrycznej-w-2023-roku-w-zwiazku-z...?keyword=Ceny%20energii%20elektrycznej%20dla%20odbiorc%C3%B3w%20uprawnionych&cm=SFIRST
https://sip.lex.pl/#/act/21730561/3202977/szczegolne-rozwiazania-sluzace-ochronie-odbiorcow-energii-elektrycznej-w-2023-roku-w-zwiazku-z...?keyword=Ceny%20energii%20elektrycznej%20dla%20odbiorc%C3%B3w%20uprawnionych&cm=SFIRST
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4 Słupsk ul. 

Lelewela 58 

96461121 48 0037 81000 01417 82 60 C22b/I 67 

5 Słupsk ul. 

Lelewela 58 

96461121 48 0037 81000 01417 82 60 C22b/II 17 

6 Słupsk ul. 3-

go Maja 96 

00121790/1 48 0037 81000 03014 02 35 C11 6 

 

Ilość nabytej energii elektrycznej będzie rozliczana według rzeczywistego zużycia tej energii 

przez zamawiającego, zgodnie ze złożonymi przez wykonawcę fakturami. 

 

Przedmiot zamówienia obejmuję usługę kompleksową w rozumieniu art. 3 ust.30 ustawy  

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne realizowaną na podstawie usługi polegającej 

na świadczeniu usługi dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wypowiedzenie dotychczasowych umów na 

poszczególne punkty poboru mocy w ramach otrzymanego od zamawiającego 

pełnomocnictwa. 

 

Warunkiem rozpoczęcia dostaw i dystrybucji energii elektrycznej do poszczególnych 

punktów poboru jest pozytywne przeprowadzenie procedury zmiany sprzedawcy oraz 

skuteczne rozwiązanie/ wygaśnięcie obowiązujących umów.  

 

 

 

 

 

Akceptuję powyższe warunki:  

 

 

 

………………………………………………. 
(podpis Wykonawcy) 


