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Załącznik nr 1b do SIWZ 
.............................................. 
     pieczątka Wykonawcy 
 
Nr sprawy: AZP-240/PN-p209/10/2017 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ 
CZĘŚĆ 2 

 
KOMPLEKSOWA DOSTAWA I DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO MIESZKAŃ KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU 

LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II PRZY UL. LEGIONOWEJ I UL. WIENIAWSKIEJ W LUBLINIE. 

 

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do sprzedaży (dostawy) energii elektrycznej 

do punktów poboru energii elektrycznej (PPE) wymienionych w tabeli poniżej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 1059, ze zm.; zwana dalej – „Prawem 

energetycznym”), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz instrukcjami operatorów systemu elektroenergetycznego 

(OSP i OSD). 

2. Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią 

elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki oraz obowiązującą umowę na sprzedaż energii elektrycznej 

za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej lokalnego operatora systemu dystrybucyjnego – PGE Dystrybucja S.A. 

3. Zamawiający informuje, iż dla punków poboru energii z tabeli poniżej posiada umowy kompleksowe. Zamawiający udzieli 

pełnomocnictwa Wykonawcy w zakresie niezbędnym do wypowiedzenia umów kompleksowych w imieniu 

Zamawiającego. 

4. Wykonawca zgłosi, w imieniu KUL na podstawie udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa, do właściwych 

Operatorów Systemów Dystrybucyjnych zawarte umowy sprzedaży w zakresie Punktów Poboru Energii Elektrycznej. 

5. Prognozowana ilość energii elektrycznej, którą Zamawiający zamierza kupić w okresie obowiązywania umowy wynosi 

2 800 kWh. Zamawiający zastrzega, że wartość ta ma charakter orientacyjny i nie stanowi zobowiązania ze strony 

Zamawiającego do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywista ilość zakupionej energii 

elektrycznej wynikać będzie z aktualnych potrzeb Zamawiającego w trakcie realizacji umowy. Zamawiający zastrzega 

również, że ilość zakupionej energii elektrycznej może ulec zwiększeniu/zmniejszeniu w stosunku do ww. prognozy, 

jednak nie więcej niż o 50% wskazanej wyżej wielkości. 

6. Wielkości planowanego zużycia są wielkościami szacunkowymi. Rzeczywiste ilości sprzedanej Zamawiającemu przez 

Wykonawcę energii elektrycznej zostaną rozliczone po stałej cenie za 1kWh dla wszystkich Punktów Poboru Energii 

(dla aktualnych  grup taryfowych) określonej w ofercie Wykonawcy. 

7. Opłata handlowa, usługa bilansowania z tytułu zakupu energii i inne poniesione koszty związane z realizacją przedmiotu 

umowy ma być wliczona do ceny jednostkowej  za 1kWh energii elektrycznej. 

8. Zamawiający dopuszcza rozliczanie zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych PPE zgodnie z odczytami 

i rozliczeniami zużycia energii elektrycznej dla poszczególnych  PPE dokonywanymi przez OSD. 

9. Zamawiający wymaga, aby dostawy energii elektrycznej odbywały się w cyklu ciągłym 24 godziny na dobę przez 7 dni 

w tygodniu i spełniały standardy jakościowe określone w ustawie Prawo Energetyczne i aktach wykonawczych. 
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Punkty Poboru Energii KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II 
 

 

II. WYCENA 

Lp. 
Jedn. 

wyceny 
Liczba jednostek 

Cena jedn. netto*  
z dokładnością do 4 miejsc 

po przecinku 
(zł) 

Stawka podatku  
VAT (%) 

Cena jedn. brutto (zł) z 
dokładnością do 4 

miejsc po przecinku 

Wartość netto 
zamówienia (zł)  

z dokładnością do 2 
miejsc po przecinku 

Wartość podatku  
VAT (zł)  

z dokładnością do 2 
miejsc po przecinku 

Wartość brutto 
zamówienia (zł)  

z dokładnością do 2 
miejsc po przecinku 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Sposób liczenia: (3 x 4) (7 x 5) (7 + 8) 

1 kWh 2 800       

 
Cena ofertowa netto(zł) Wartość podatku VAT(zł) 

Cena ofertowa brutto 
(zł) 

 

*w cenę jednostkową netto energii za 1 kWh wkalkulowane powinny być wszystkie koszty realizacji Zamówienia, m.in. takie jak opłata handlowa, akcyza, koszty 
realizacji usługi bilansowania handlowego, koszty przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy 
 

     .............................................................              ..................................................................  

(miejscowość i data)                                                     (podpis i pieczątka osoby 

                      /osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy) 

Lp. Umowa numer 
Data 

zawarcia 
umowy 

Zużycie 
energii 

szacunkowe  
na 24 

mies.[kWh] 

Taryfa 
Moc 

umowna 
(kW) 

Numer 
licznika 

Nazwa Adres 
Okres 

wypowiedzenia 
Kontrahent 

Grupa 
przyłączeniowa 

Układ 
pomiarowy 

1 8480/G/2015/1/0 15.10.2015 1800 G11 5 32698948 
KUL Jana Pawła II,  
ul. Wieniawska 6 

m35, 20-071 Lublin 

ul. Wieniawska 
6/35, 20-071 

Lublin 

 
3 m-c 

PGE Obrót S.A. V w budynku 

2 Brak danych Brak danych 1000 G11 4 28631170 

Punkt odbioru: 
Maria Sadlak ul. 

Legionowa 7a/4, 20-
053 Lublin 

ul. Legionowa 
7a/4, 20-053 

Lublin 
3 m-c 

Lubelskie 
Zakłady 

Energetyczne 
LUBZEL 

V w budynku 


