
 

 

Załącznik nr 2  
 
 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
 
w przetargu nieograniczonym na: 
 
„Zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części” 
 
Nr sprawy: 1/06/2022/PZP 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla potrzeb Krakowskiego Parku 
Technologicznego sp. z o.o. z podziałem na 2 części:  

• część nr 1 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole” w Krakowie przy  
ul. Podole 60; 

• część nr 2 – zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Życzkowskiego” w Krakowie przy  
ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14. 

 
I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 1: 

 
1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT Podole”  

w Krakowie przy ul. Podole 60. Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych 
przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19), zgodnie  
z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks 
cywilny.  

2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 1850 MWh. 
Planowane zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert 
i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej 
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawianego orientacyjnie podanej ilości energii. 

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej przypisanej do PPE kod 590322429302771282 oraz 
590322429302771299 znajdującej się w Krakowie przy ul. Podole 60. Miejsce rozgraniczenia własności 
urządzeń pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej 
a Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron Dystrybucja sp. z o.o.  

4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy,  
przy czym:  

Przyłącze 1:  

a) Przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego,  

b) Przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego,  

c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowi własność 
Zamawiającego i zabudowany jest: w stacji transformatorowej,  

d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowi własność 
Zamawiającego i zabudowany jest: w stacji transformatorowej.  

Przyłącze 2:  

a) Przekładniki prądowe 30/5A stanowią własność Zamawiającego,  



 

 

b) Przekładniki napięciowe 15000:1,73/100:1,733 V stanowią własność Zamawiającego,  

c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego,  

d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowiący własność 
Zamawiającego, i zabudowane są: w stacji transformatorowej.  

5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Ustala się dla przyłącza: Moc przyłączeniową dla 

każdego przyłącza Pp = 800 kW, moc umowną Pu = 620 kW oraz 156 kW, tg = 0,4, minimalną moc umowną 
dla każdego z przyłączy, P umin = 156 kW.  

6. Rozliczenia za sprzedaną energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21. 

7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 02.12.2021 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z Orange Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. godzina 24:00. 

8. Jednocześnie Zamawiający informuje, że jest związany umową o świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej zawartą w dniu 04.12.2015 r. z Tauron Dystrybucja S.A., ul. Jasnogórska 11, 31-358 Kraków. 

9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego). 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa. 

11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Będzie on musiał uwzględniać 
istotne postanowienia przedstawione w załączniku nr 8 do SWZ. 

 

II. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2: 

 

1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby budynku „KPT 
Życzkowskiego” w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14 w Krakowie. Sprzedaż energii 
elektrycznej odbywać się ma na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo 
energetyczne (Dz.U.2021.716 t.j. z dnia 2021.04.19), zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami do ww. 
ustawy oraz przepisami ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny.  

2. Planowane zużycie energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesięcy) wynosi 750 MWh. 
Planowane zużycie energii elektrycznej na jedynie charakter orientacyjny, służący do porównania ofert  
i w żadnym przypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej 
w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez 
Zamawiającego orientacyjnie podanej ilości energii. 

3. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron 
Dystrybucja sp. z o.o. w stacji transformatorowej przypisanej do PPE kod 590322429201756625 znajdującej 
się w Krakowie przy ul. Prof. Michała Życzkowskiego 14. Miejsce rozgraniczenia własności urządzeń 
pomiędzy przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej a 
Zamawiającym stanowią zaciski prądowe łącznika szyn od strony urządzeń Tauron Dystrybucja sp. z o.o. w 
stacji transformatorowej nr 22464.  

4. Miejscem pomiaru energii elektrycznej są miejsca zainstalowania przekładników pomiarowych prądowych. 
Pomiar dostarczanej energii elektrycznej realizowany jest poprzez układ pomiarowo-rozliczeniowy, przy 
czym:  

Przyłącze:  

a) Przekładniki prądowe 20/5A stanowią własność Zamawiającego,  

b) Przekładniki napięciowe 15/V3/0,1/V3 kV stanowią własność Zamawiającego,  



 

 

c) Licznik 1-taryfowy energii czynnej ze wskaźnikiem mocy max i energii biernej, stanowiący własność 
Zamawiającego,  

d) Licznik kontrolny energii czynnej 1-taryfowy ze wskaźnikiem mocy max, stanowiący własność 
Zamawiającego,  

i zabudowane są: w stacji transformatorowej.  

5. Zamawiający kwalifikuje się do grupy przyłączeniowej III. Moc przyłączeniowa dla całego obiektu Pp = 500 
kW. Ustala się dla przyłącza: Moc przyłączeniową Pp = 500 kW, moc umowną Pu = 500 kW, tglo= 0,4, 
minimalną moc umowną wynikającą z 20% prądu znamionowego przekładników prądowych przy cosl = 1, 
P umin = 104 kW.  

6. Rozliczenia za sprzedana energię elektryczną odbywać się będą na podstawie miesięcznych wskazań układu 
pomiarowo-rozliczeniowego według grupy taryfowej B21. 

7. W chwili obecnej Zamawiający posiada zawartą w dniu 02.12.2021 roku umowę sprzedaży energii 
elektrycznej z Orange Energia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie al. Jerozolimskie 160, 02-326 Warszawa. 
Umowa jest zawarta na czas określony do dnia 31.12.2022 r. godzina 24:00. 

8. Ponadto Zamawiający posiada zawartą w dniu w dniu 10.12.2014 umowę o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej nr 402008822/2014 z firmą Tauron Dystrybucja S.A., ul. Dajwór 27, 30-960 Kraków. 
Umowa o świadczenie usług dystrybucji jest zawarta na czas nieokreślony.  

9. Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia sprzedaży energii elektrycznej bez przerwy (konieczność 
zachowania ciągłości zasilania urządzeń najemców Zamawiającego). 

10. Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia w imieniu Zamawiającego niezbędnych procedur 
związanych ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. Jeśli będzie to konieczne, Zamawiający udzieli 
Wykonawcy w tym zakresie stosownego pełnomocnictwa. 

11. Umowa zostanie zawarta na wzorze przedstawionym przez Wykonawcę. Będzie on musiał uwzględniać 
istotne postanowienia przedstawione w załączniku nr 8 do SWZ. 

 


