
ZałącznikZl

Szczegt łowy opis przedmiotu zam wienia

1. Wykaz punkt w poboru energii elektrycznej wraz ze średnim zużyciem miesięcznym obliczonym na podstawie danych z 2018 roku
(0 1.0 1 -3 1.12.2018 r.):

Postępowanie na dostawę cnergii elektrycznej dla Iokali i nieruchomości kom rek organizacyjnych
WIORiN we Wroclawiu (WAD 2601.82.2019)
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Kod identyfikacyjny
PPE

PRoD 53Ż300763663

PROD_5413001219s4

PROD 2l2l0l115358

PROD 221t00199663

PROD 233100270183
PROD 241102211672

PROD 431004901849

PRoD lŻ2100384604

PROD 13410019751'.7

PROD 121100965546

PROD 121100965s46

PROD 523300080s58

PROD 51t3109s6622

Punkt poboru

FPP 0000322886

FPP 0000322887

FPP 0000322890

FPP 0000322883

FPP 0000322892
FPP 0000322882

FPP 0000322897

FPP 0000322888

FPP 0000322893

FPP 0000322889

FPP 0000322890

FPP 0000322884

FPP 0000322881

Lokalizacja

oddział oleśnica, ul. Wiejska 2,56-400
oleśnica
oddział Strzelin, ul. Ząbkowicka 3l, 57_l00
Strzelin
oddział Jawor, ul. Wyszyriskiego 5, 59400
Jawor
oddział Głog w, ul. Sikorskiego 45a,67-200
Głog w
oddział Złotoryia, al. Miła 8' 59-500 Złotoryia
oddział Lubin, ul. Słowiariska 8' 59-300 Lubin
Delegatura Dzierżoni w, ul. SłowiaIiska 34,
58-200 Dzierzoni w
Delegatura Lw wek Śląski, ul. Zwycięzc w 24,
59-600 Lw wek Śląski
oddział Lubari, ul. Przemysłowa 4, 59-800
Lubari Śląski

Laboratorium Wojew dzkie w Bolesławcu,
ul. Kosiby 3, 59-700 Bolesławiec

oddział Trzebnica, ul. Milicka 21, 55-l00
Trzebnica
wIoRiN Garaż, ul. Nasypowa, boks 65,50_
087 Wrocław
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2. Istotne warunki zam wienia publicznego

a) przedstawione w formularzu oferty wartości zuĘcia są szacunkowe i słuzą jedynie do dokonania por wnania ofert. Nie stanowią one
jakiejkolwiek podstawy do rozlicze miedzy Zamawiającym' a Wykonawcą oraz toszcze z tytllłu zwiększenia lub zmniejszenia
rueczywistego zuŻycia energii w trakcie trwania umowy.

b) zagwarantowanie stałej ceny sprzedaĘ (nie wyższej nź w złożonym formularzu ofertowym) za 1 kwh energii elektrycznej oraz
stałej wysokości opłaĘ handlowej QeŻeli taka występuje), tzn. naleŻność dla Wykonawcy obliczana będzie na podstawie faktycznie
zuĄe1energii i ceny jednostkowej netto oraz miesięcznej opłaty handlowej netto (eżeli występuje) w wysokości zaoferowanej przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym powiększonej o nalezny podatek VAT.

c) Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania ZamavłiĄącemu faktur obejmujących łącznie wszystkie punkty poboru
preferowana faktura zbiorcza. Płatność nastąpi przelewem w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamavmającego faktur za
dostarczoną energię elektryczną (lub w ciągu 2l dni od wystawienia faktury).

d) w przypadku gdy Wykonawca (dostawca energii elektrycznej) nie dokona w danym miesięcznym okresie rozliczeriowym odczytu
lrządze pomiarowych strony dopuszczają dokonanię rozliczenia na podstawie zuŻycia energii (stanu licznika) podanego przez
Zanaitającego.

e) zagvłarantowanie symetrycznych kar dla obu stron w przypadku zerwania umowy' bezpłatnego przeniesienia punktu poboru energii
elektrycznej, rezygnacji bądź dodania kolejnego punktu poboru energii elektrycznej ze względu na zmiany organizacyjne
Zamawiającego.

D Wykonawca najp żniej z dniem podpisania umowy o sprzedaż energii elektrycznej dostarczy Zamavłiającemu numery GUD
obowiązujących na obszarach w skład, kt rych wchodzą punkty poboru energii Zamawiającego.

g) rozpoczęcie sprzedaŻy energii elektrycznej nastąpi od 01.06.20|9 r. Czas trwania umowy: 24 miesięcy.
h) Zamawiający oświadcza, iŻ czas obowiązywania um w zawartych z dotychczasowym dostawcą energii elektrycznej upĘnąl z dniem

3l.l2.20l8 r. od 01.01.20l9 r. Zana'wiający zakupuje energię elektryczną na mocy umowy rezerwowej podpisanej z Tauron Sprzeduz.
sp. z o.o.

D Zamavnający oświadczaŻe energia elekĘczna kupowana na podstar,vie Umowy zuŻywanabędzie na potrzeby odbiorcy ko cowego,
j) Wykonawca własnym kosŹem i staraniem przeprowadzi proces rozwięania umowy z doĘchczasowym dostawcą energii elektrycznej,

tj. Tauron Dystrybucja S.A.,
k) w sytuacji jeŻeli nadrzędne przepisy spowodują zmianę ceny energii elektrycznej (np. zniżka|ub mvyŻka) dopuszcza się zmianę

obowiązujących cen.
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