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Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla odbiorów WO-3-559,
WO-3-175, WO-3-568 Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego
Instytutu Badawczego w Puławach w okresie 01.04.2013 do 31.03.2014 roku.
2. Szczegółowy opis odbioru WO-3-3559.
–grupa przyłączeniowa: III
-grupa taryfowa obecnie obowiązująca: B24
-moc przyłączeniowa:1940kW
-zamówiona
moc
umowna
na
2013rok/
styczeń-grudzień/610,610,610,610,610,860,860,860,860,860,610,610kW.
-współczynnik pewności zasilania : 1,5
-szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru WO-3-559 w poszczególnych
strefach dla grupy taryfowej B24 na okres 12 miesięcy.

Strefy taryfowe
Strefa I
szczyt
przedpołudniowy
Strefa II
szczyt
popołudniowy
Strefa III
pozostałe
godziny pracy
Strefa IV
dolina
obciążenia

Zużycie
[MWh]
800

200

850

800

3. Szczegółowy opis odbioru WO-3-175.
–grupa przyłączeniowa: IV
–grupa taryfowa obecnie obowiązująca:C21
-moc przyłaczeniowa:750kW
-zamówiona moc umowna na 2013rok/styczeńgrudzień/:170,170,170,170,245,245,245,245,245,170,170,170kW.
-szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru WO-3-175 w grupie taryfowej C21 na
okres 12 miesięcy.
Taryfa

Zużycie
[MWh]

C21

720

4.Sczegółowy opis odbioru: WO-3-568
-grupa przyłączeniowa: IV

-grupa taryfowa obecnie obowiązująca: C21
- moc przyłaczeniowa:350kW
-zamówiona moc umowna na 2013rok/styczeńgrudzień/:70,70,70,70,85,85,85,85,85,70,70,70 kW.
-szacunkowe zużycie energii elektrycznej dla odbioru WO-3-568 w grupie taryfowej C21 na
okres 12 miesięcy.
Taryfa

Zużycie
[MWh]

C21

115

5.Podane w opisie przedmiotu zamówienia szacunkowe wartości zużycia energii elektrycznej ma
jedynie charakter orientacyjny, przyjęty do obliczenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla
realnego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym wypadku nie
stanowi ze strony Zamawiającego, zobowiązania do zakupu energii w podanej ilości.
6. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu pobrania przez
zamawiającego mniejszej lub większej niż przewidywana ilość energii elektrycznej.
7. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie na warunkach określonych przepisami
aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 10.04.1997.Prawo Energetyczne/tekst jedn. Dz. U. z 2006 r.
Nr 89, poz.625 z póżniejszymi zmianami/, oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami
wykonawczymi.
8.Podstawą rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną będzie faktyczne zużycie w kWh oraz
zaoferowana cena jednostkowa.
9. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać parametry jakościowe oraz techniczne
określone ustawą Prawo Energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy oraz
polskimi normami.
10.Zamawiający posiada obecnie dla każdego odbioru umowę na usługę kompleksową zawartą z
PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Lublinie. Przedmiotowe umowy są zawarte do dnia
31.03.2013roku.
11. W przypadku wyboru nowego Wykonawcy, Zamawiający upoważni nowego wykonawcę do
przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.
12. Zamawiający zobowiązuje się do podpisania umowy na dystrybucję energii elektrycznej na
czas nieoznaczony z właściwym dla jego siedziby Operatorem Systemu Dystrybucyjnego PGE
Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie.

