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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

„Zakup energii elektrycznej, dla oświetlenia ulicznego, obiektów Urzędu Miejskiego w Białej 
oraz obiektów samorządowych jednostek organizacyjnych” 

Zamówienie obejmuje: 
66 punktów odbioru energii  - zasilania Oświetlenia Ulicznego,  
79 punktów odbioru energii  - zasilania obiektów Gminy Biała,  
  1 punkt odbioru energii - zasilania obiektów Ośrodka Pomocy Społecznej,  
  4 punkty odbioru energii  - zasilania obiektu Gminnego Centrum Kultury, 
  1 punkt odbioru energii  - zasilania obiektów Biura Obsługi Szkół Samorządowych,  
  9 punktów odbioru energii  - zasilania obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Białej,  
  7 punktów odbioru energii  - zasilania obiektów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łączniku,  
10 punktów odbioru energii  - zasilania obiektów Wodociągów i Kanalizacja w Białej Sp. z o.o.. 

Energia elektryczna powinna spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 

Szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy 1 252 456 kWh (zamówienie 
podstawowe wraz z opcją 15% 1 440 324 kWh, w tym:  

Część 1 Zadanie A 

Część 2 Zadanie B 

*W przypadku zaistnienia konieczności zakupu energii elektrycznej, nie objętej gwarantowanym zamówieniem 
(np. przyjęcie do użytkowania przez Zamawiającego nowych obiektów). Rozliczenie dodatkowych punktów 
poboru energii elektrycznej będzie się odbywać odpowiednio do pierwotnej części zamówienia i według tej 
samej stawki rozliczeniowej    – przyjęto wzrost w stosunku do zamówienia gwarantowanego  o 15%. 

Szacunkowa ilość dostarczonej energii może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Z tego tytułu nie 
przysługuje Sprzedawcy żadne roszczenie. 

Poniżej wykaz punktów, do których należy dostarczyć energię elektryczną stanowi załącznik nr 3 do 
SIWZ - Wykaz PPE z uwzględnieniem mocy umownej w taryfach C11, C21, G11, C12a (szczyt), C12a 
(pozaszczyt), B22 (szczyt), B22 (pozaszczyt), O12 (dzień), O12 ( noc).  

a) strefa szczytowa dla grupy taryfowej C12a- strefa czasowa w godz. 08:00-11:00 i 
20:00-21:00, od 1 IV do 30 IX , strefa czasowa w godz. 08:00-11:00 i 17:00-21:00, od 1 X do 
31 IX stosowana przez OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie taryfowej C12a; 

b) strefa pozaszczytowa dla grupy taryfowej C12a- strefa czasowa w godz. 11:00-20:00 i 
21:00-08:00, od 1 IV do 30 IX , strefa czasowa w godz. 11:00-17:00 i 21:00- 08:00, od 1 X do 
31 IX stosowana przez OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie taryfowej C12a; 

- energia w dzień w taryfie O12                                                        164 940 kWh

- energia w nocy w taryfie O12 343 256 kWh

- opcjonalna ilość kWh - do 15%* 76 229 kWh

- energia rozliczana całodobowo w taryfie  C11, G11, C21 490 358 kWh

- energia w szczycie  w taryfie C12a, B22 82 607 kWh

- energia pozaszczytem w taryfie C12a, B22 171 295 kWh

- opcjonalna ilość kWh - do 15%* 111 639 kWh



c) strefa szczytowa dla grupy taryfowej B22- strefa czasowa w godz. 08:00-11:00 i 
16:00-21:00, od 1 I do 31 XII, stosowana przez OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie 
taryfowej C12a; 

d) strefa pozaszczytowa dla grupy taryfowej B22- strefa czasowa w godz. 11:00-20:00 i 
21:00-08:00, od 1 I do 31 XII, stosowana przez OSD w rozliczeniach odbiorców w grupie 
taryfowej C12a; 

e) strefa dzienna dla grupy taryfowej O12 – 14 godzin w ciągu doby - Godziny zegarowe 
trwania stref czasowych określa Operator; 

f) strefa nocna dla grupy taryfowej O12 - 10 godzin w ciągu doby - Godziny zegarowe trwania 
stref czasowych określa Operator, z tego 8 następujących po sobie godzin z przedziału 
pomiędzy godzinami 2200 a 700 oraz 2 następujące po sobie godziny z przedziału pomiędzy 
godzinami 1300 a 1600      
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