Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia:
Dostawa energii elektrycznej na rzecz Starostwa Powiatowego w Opolu oraz wybranych jednostek
organizacyjnych Powiatu Opolskiego oraz bilansowanie handlowe dla sprzedanej energii elektrycznej.
Szczegółowy wykaz jednostek – odbiorców przedstawia załącznik nr 2 do SIWZ
Dostawa ciągła energii elektrycznej do wszystkich punktów poboru Odbiorcy z rozliczeniem wg
grupy taryfowej wskazanej w załączniku nr 2 odpowiednio dla każdego Odbiorcy. Przez Odbiorcę
rozumie się samodzielnie Powiat Opolski oraz samodzielnie każdą z wyszczególnionych w załączniku
nr 2 do SIWZ jednostkę organizacyjną.
Powiat Opolski oraz każda z jednostek samodzielnie zawierają umowę z Wykonawcą na
odpowiedni zakres zamówienia zgodny z załącznikiem nr 2 do SIWZ
Zakres przedmiotu zamówienia:
Szacunkowa sumaryczna ilość dostarczanej energii elektrycznej w 12 miesięcznym okresie dostawy
dla wszystkich odbiorców wynosi 2 351 461 kWh, w taryfach B22, C11, C12a, C21 i G11.Wszystkie
istotne dane zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Nie przewiduje się zmian grup taryfowych.
UWAGI DLA WYKONAWCÓW:
Zamawiający działa w imieniu swoim oraz dziewięciu jednostek organizacyjnych Powiatu
Opolskiego. Miejsca dostawy energii są w załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie punkty poboru są
istniejącymi obiektami, posiadającymi tablice główne/rozdzielnice z istniejącymi układami
pomiarowo-rozliczeniowymi. Zatem w zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wykonanie
nowych tablic pomiarowych i linii zasilających. Dopuszcza się zmianę mocy umownej nie
powodującą konieczności zmiany/przebudowy układu pomiarowego, zmiany wielkości zabezpieczeń
przed licznikowych (wielkości podstaw bezpiecznikowych) oraz zmiany wielkości przekładników
prądowych. Zmiany mocy umownej można dokonać na etapie zawierania nowej umowy.
Kod CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień:
09310000-5 – elektryczność
Przewidywany czas realizacji zamówienia:
Zamówienie dla wszystkich odbiorców – jednostek Powiatu Opolskiego należy zrealizować w
terminie od 1.01.2016 roku do 31.12.2016 roku z zastrzeżeniem par.6 ust.1 umowy.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych i nie będzie wybierał
najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Cena przedmiotu umowy zawiera również koszty bilansowania handlowego oraz inne opłaty np.
abonamentowa, rozliczeniowa.

