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I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej dla budynku biurowo-
laboratoryjnego mieszczącego się w Katowicach, zgodnie z warunkami określonymi 
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne ( Dz.U. z 2022 poz.1385).

1) Miejsce poboru : ul. Grabowa 1A, 40-172 Katowice.
2) Nr PPE: 590322400701807376
3) Grupa Taryfowa : C11
4) Moc umowna : 40 kW
5) Szacowanie zużycie energii na cele budynku mieszczącego się w Katowicach przy 

ul. Grabowej 1A , określa się na 192 MWh na okres 2 lat (całodobowa) przy 
uwzględnieniu aktualnego zapotrzebowania Zamawiającego. Zamawiający 
jednocześnie informuje, że jest to ilość orientacyjna i nie gwarantuje zużycia energii 
w ilości ww.- Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia finansowe 
czy prawne. Ewentualna zmiana szacowanego zużycia ( wahanie na poziomie +/- 10%) 
nie będzie skutkowała dodatkowymi kosztami dla Zamawiającego, poza rozliczeniem 
za faktycznie zużytą ilość energii elektrycznej wg cen określonych  w Ofercie oraz 
niniejszej umowie.

6) Energia elektryczna kupowana na podstawie Umowy zużywana będzie na potrzeby 
odbiorcy końcowego, co oznacza, że Zamawiający nie jest przedsiębiorstwem 
energetycznym w rozumieniu ustawy - Prawo Energetyczne.

7) Zamawiający informuje że obecnym Dystrybutorem energii elektrycznej jest Tauron 
Sprzedaż GZE sp. z o.o.

8) Zamawiający informuje, że obecnym sprzedawcą energii elektrycznej jest Tauron 
Sprzedaż GZE sp. z o.o.

9) W związku z  powyższym, że Zamawiający posiada aktualnie obowiązująca umowę 
kompleksową Wykonawca będzie miał  obowiązek: 

 złożenia OSD, w imieniu własnym i Zamawiającego zgłoszenia o zawarciu 
umowy na sprzedaż energii elektrycznej, 

 złożenia w imieniu Zamawiającego wniosków o zawarcie umowy 
dystrybucyjnej z OSD ponieważ Odbiorca nie posiada rozdzielonych umów 
(pierwsza zmiana sprzedawcy),

 reprezentowania Zamawiającego przed OSD w procesie zmiany sprzedawcy. 
W tym celu Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw i przekaże 
niezbędne dane do przeprowadzenia procedury.

11) Zamawiający nie precyzuje wymagań zatrudnienia przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności 
w zakresie realizacji niniejszego zamówienia. 
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