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 Załącznik nr 1 do SWZS 

 

Sygnatura postępowania WZWKGKiM/102/2023 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby WZWKGKiM sp. z o.o. w 2024 roku” 

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej na potrzeby Wolbromskiego 

Zakładu Wodociągów, Kanalizacji, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w 2024 

roku. 

2. Zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej wraz z danymi technicznymi 

wyszczególniono w tabeli w punkcie 7 niniejszego załącznika. 

3. Energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz.1385) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy 

i Polskimi Normami. 

4. Prognozowany pobór energii elektrycznej w okresie dostawy oszacowano na poziomie             

1920 MWh, w tym:    

− energia el. w szczycie przedpołudniowym w taryfie B23  240 MWh, 

− energia el. w szczycie popołudniowym w taryfie B23  140 MWh, 

− energia el. w pozostałych godzinach doby w taryfie B23  790 MWh, 

− energia el. w strefie dziennej w taryfie C22B    300 MWh, 

− energia el. w strefie nocnej w taryfie C22B    120 MWh, 

− energia el. szczytowa w taryfie C12A       45 MWh, 

− energia el. pozaszczytowa w taryfie C12A    145 MWh, 

− energia el. w taryfie C11                            140 MWh. 

Szacunkowa ilość dostarczonej energii elektrycznej może ulec zmianie maksymalnie  

w zakresie +/- 15%. Minimalny zakup przedmiotu zamówienia wyniesie 85% ogólnego 

zapotrzebowania. Dopuszcza się zwiększenie wolumenu w jednych grupach taryfowych 

kosztem zmniejszenia go w innych. W przypadku różnicy między zużyciem planowanym, 

a faktycznym, Wykonawca nie będzie z tego tytułu dochodził roszczeń finansowych 

innych niż te wynikające z ilości faktycznie zużytej energii w ramach dopuszczalnego 

odchylenia. 

5. Energię elektryczną należy dostarczać przez okres 12 miesięcy, w terminie od dnia 01.01.2024 

roku do dnia 31.12.2024 roku. 

6. W ramach niniejszego zamówienia wykonawca (Sprzedawca) jest zobowiązany:  

− zgłosić do OSD okoliczność zawarcia umowy z zamawiającym (Odbiorcą) w odniesieniu do 

każdego punktu odbioru. 

 

Wyżej wymienione czynności należy wykonać w odpowiednich i zgodnych z przepisami prawa 

terminach umożliwiających rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej do wszystkich obiektów 

(punktów odbioru) zamawiającego w terminie od dnia 01.01.2024 r. pod rygorem kar umownych 

w wysokości 3% wartości zamówienia wynikającego z oferty. 

 

W cenie jednostkowej wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty dostawy energii 

elektrycznej do punktów poboru zamawiającego. Ceny jednostkowe netto i brutto, należy podać 

z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
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7. Wykaz obiektów (punktów odbioru), do których należy dostarczyć energię elektryczną 

począwszy od 01.01.2024 r.: 

Lp. 
Obiekt 

(punkt odbioru) 
Taryfa 

Grupa 

przyłączeniowa 

Numer punktu odbioru 

(PPE)  

1 Ujęcie wody „Pompka Kolejowa” przyłącze 1 B23 III 590322427600000325 

2 Oczyszczalnia ścieków Wolbrom B23 II 590322427600602734 

3 Pompownia wody Dłużec C22B IV 590322427600000349 

4 Ujęcie wody Chełm C22B IV 590322427600000356 

5 Ujęcie wody Poręba Dzierżna C22B IV 590322427600000363 

6 Ujęcie wody Kapkazy (Lgota Wielka) C12A IV 590322427900273894 

7 Ujęcie wody Podlesice II C11 V 590322427900375260 

8 Ujęcie wody Chrząstowice C12A V 590322427900273849 

9 Ujęcie wody Domaniewice C11 V 590322427900358249 

10 Przepompownia ścieków Łokietka (Wolbrom) C11 V 590322427900224889 

11 Hydrofornia kol. Kąpielska (Łobzów) C11 V 590322427900101159 

12 Hydrofornia Syber (Kąpiele Wielkie) C11 V 590322427900474338 

13 Hydrofornia Kąpiołki C11 V 590322427900254947 

 14 Pompownia ul. Boczna 17 (Wolbrom) C11 V 590322427900320284 

15 Hydrofornia ul. Ordona (Wolbrom) C11 V 590322427900474369 

16 Ujęcie wody Zarzecze C11 V 590322427900254930 

17 Przepompownia ścieków Grabie (Chełm) C12A V 590322427900350007 

18 Hydrofornia Strzegowa C11 V 590322427900039865 

19 Hydrofornia Drzewie (Jeżówka) C11 V 590322427900273832 

20 Hydrofornia ul. Leśna (Wolbrom) C11 V 590322427900039957 

21 Oczyszczalnia ścieków Jeżówka C11 V 590322427900063037 

22 Bud. Adm. ul. Targowa (Wolbrom) C11 V 590322427900129283 

 

W przypadku uruchomienia innych obiektów nie planowanych obecnie (punktów poboru) 

albo likwidacji istniejących obiektów (punktów poboru), Umowa dostawy energii elektrycznej 

będzie ulegała zmianie, przy zastosowaniu cen ofertowych. Zwiększenie punktów poboru lub 

zmiana grupy taryfowej możliwe jest jedynie w obrębie grup taryfowych, które zostały ujęte 

w SWZS oraz wycenione w Formularzu Ofertowym Wykonawcy. 


