
                                                                                                                               Dodatek nr 8 do SWZ

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na okres od 1.04.2023 do 31.12.2023 r. 
dostępnej  w  obrocie  spełniającej  standardy  jakościowe  określone  przepisami  ustawy  Prawo 
energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r.  (  tekst jednolity Dz.U. z 2022 r.  poz.  1385 ze zm.)  dla 
potrzeb zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz oświetlenia ulicznego Gminy Miedźno. 

I. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej do:
1.  15 punktów odbioru  energii  –  na  potrzeby  zasilania  budynków,  lokali  biurowych i obiektów 

użyteczności  publicznej,  dla  których  płatnikiem  faktur  za  energię  elektryczną  jest  Gmina 
Miedźno.

2.  41 punktów odbioru energii  dla oświetlenia ulicznego rozlicznych w taryfe O11,   7 punktów 
odbioru energii dla oświetlenia ulicznego rozlicznego w taryfe C11, dla których płatnikiem jest 
Gmina Miedźno.

3. Szacunkowa ilość dostarczanej energii  +/- 10 % w okresie dostawy w 2023 r. wynosi w okresie 9 
m-cy 298,211 MWh, energia rozliczana:

w grupie taryfowej O11 (całodobowo) 274,113 MWh w okresie 9 m-cy,
w grupie taryfowej C11 (całodobowo) 17,175 MWh w okresie 9 m-cy, 
w grupie taryfowej C12b (całodobowo) 1,814 MWh w okresie 9 m-cy, w tym w strefe dziennej – 
1,5 MWh i strefe nocnej –  0,314 MWh,
w grupie taryfowej G11 (całodobowo) 5,109 MWh w okresie 9 m-cy.

Moc umowna  dla wszystkich punktów poboru wynosi rocznie łącznie 385,1 kW. 

Wykaz  punktów  poboru  wraz  ze  szczegółową  specyfkacją  zużycia  energii  elektrycznej  
w podziale na grupy taryfowe przy spodziewanej tolerancji (+/- 10%) znajduje się w dodatku nr 9. 

Energia  elektryczna  powinna  spełniać  standardy  techniczne  zgodnie  z  zapisami  ustawy  Prawo 
energetyczne oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami.

II.Lokalizacja: 
Zamówienie  obejmuje  sprzedaż  energii  elektrycznej  dla  obiektów  położonych  w  granicach 
administracyjnych Gminy  Miedźno w województwie  śląskim.  Zamówienie  obejmuje  sprzedaż 
energii elektrycznej do obiektów, dla których OSD jest TAURON Dystrybucja S.A.

III. Dodatkowe informacje do opisu przedmiotu zamówienia:
1. Punkty poboru wymienione w dodatku nr 9,  posiadają umowy dystrybucyjne zawarte na czas 
nieokreślony.
2. Okresy  rozliczeniowe dla PPE wyspecyfkowanych w dodatku nr  9 wynoszą:  1 miesiąc –  15 
punktów, 2 miesiące -  48 punktów.
3.  Z wykonawcą zostanie zawarta  umowa na sprzedaż energii,  dla  której  płatnikiem faktur  za 
energię elektryczną jest Gmina Miedźno.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie informacji dot. poszczególnych punktów 
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poboru stanowi dodatek nr 9 – zestawienie punktów odbioru energii elektrycznej .
5. Zamawiający jest  odbiorcą uprawnionym w rozumieniu art. 2 pkt 2 lit. d  ustawy z dnia 27 
października 2022 r.  o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen 
energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz.U. z 2022r. poz. 2243).

6. Aktualnie sprzedaż energii na punkty  poboru wymienione w  dodatku nr 9, odbywa sie  w 
ramach sprzedaży rezerwowej od sprzedawcy z urzędu. 
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