Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. PARAMETRY DOSTARCZANEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ
1. Standardy jakości energii elektrycznej określone są przepisami właściwymi dla grupy
przyłączeniowej, do której należy Zamawiający. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną
zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi w aktach
wykonawczych do ustawy Prawo energetyczne.
2. Za niedotrzymanie standardów jakościowych energii elektrycznej Zamawiającemu na jego wniosek,
przysługuje upust i bonifikata w wysokości i na warunkach określonych w taryfie OSD.

II. STANDARDY JAKOŚCIOWE OBSŁUGI ODBIORCÓW.
1. Wykonawca będzie dostarczał energię elektryczną z zachowaniem standardów jakościowych
obsługi odbiorców, określonych stosownymi przepisami w aktach wykonawczych do ustawy Prawo
energetyczne.
2. W przypadku niedotrzymania standardów jakościowych obsługi odbiorców, Zamawiającemu
przysługuje prawo do bonifikaty według stawek i na zasadach określonych w art. 42 rozporządzenia
Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 roku (Dz.U. z 2019 poz. 503 ze zm.) w sprawie szczegółowych
zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną lub na zasadach
określonych w taryfie OSD, jeżeli są korzystniejsze lub w każdym później wydanym akcie prawnym
określającym te stawki.
3. Jeżeli szkoda przekracza kwotę bonifikaty, Zamawiający upoważniony jest do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

III. DANE I INFORMACJE DOTYCZĄCE TECHNICZNYCH WARUNKÓW DOSTAWY ENERGII
ELEKTRYCZNE]
1) Obiekt - Centralna Pompownia „ BOLKO” przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną - 9746,09 MWh
Grupa taryfowa – B 23
Grupa przyłączeniowa – III
Moc umowna – 2 800 kW
Moc przyłączeniowa

- dla przyłącza nr 1 – 4 700 kW
- dla przyłącza nr 2 – 4 700 kW
- dla przyłącza nr 3 – 2 000 kW
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Moc bezpieczna przy 20 stopniu zasilania – 2 800 kW
Czas trwania jednorazowej przerwy planowanej: maksymalnie na jednym przyłączu do 8 godzin (przy
czynnych pozostałych przyłączach).
Czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej: do 3 godzin.
Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń planowanych: do 20 godzin.
Łączny czas trwania w ciągu roku wyłączeń nieplanowanych: do 24 godzin.
2) Obiekt - Stacja Oczyszczania Wód Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich
(Brzozowice Kamień)
Szacunkowe roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną - 63,14 MWh
Grupa taryfowa – C 21
Grupa przyłączeniowa – IV
Moc umowna – 60 kW
Moc przyłączeniowa - dla przyłącza nr 1 – 125 kW
Moc przyłączeniowa – dla przyłącza nr 2 – 125 kW
IV. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE - CHARAKTERYSTYKA ELEKTOENERGETYCZNA POSZCZEGÓLNYCH
OBIEKTÓW (PUNKTÓW ODBIORU) ENERGII ELEKTRYCZNEJ.
1)

Miejsca dostarczania energii elektrycznej dla punktu poboru Centralna Pompownia „BOLKO”
przy ulicy Kruszcowej 4 w Bytomiu

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (które jest równocześnie granicą własności urządzeń
elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gliwicach) są
końcówki głowic kabli zasilających o napięciu znamionowym 6kV:
- dla przyłącza nr 1 w polu nr 9 rozdzielni 6kV stacji 110/20/6 kV „Bolko”
- dla przyłącza nr 2 w polu nr 23 rozdzielni 6kV stacji 110/20/6 kV „Bolko”
- dla przyłącza nr 3 w polu nr 3 rozdzielni 6kV stacji T 800 „Szarlej”
Układ rozliczeniowy odbywa się w układzie pośrednim po stronie 6kV w stacji Zamawiającego nr 1.
Stacja wykonana jest jako wnętrzowa i wyposażona w 16 polową dwu systemową sekcjonowaną
rozdzielnicę SN. Zasilanie odbywa się za pomocą 2 przyłączy ze stacji 110/20/6 kV „Bolko” (podwójne
wiązki kabli 240mm2 z pól 9 i 23), natomiast trzecie przyłącze doprowadzone jest linią kablową
240mm2 ze stacji nr T800 „Szarlej” z pola nr 3. Rozdzielnia 6kV stacji nr 1 Centralnej Pompowni
„Bolko” jest w całości eksploatowana przez służby ruchowe Zamawiającego.
Układ rozliczeniowy składający się z 4 układów pomiarowych posiada transmisję danych
pomiarowych bezpośrednio do systemu Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w
Gliwicach i zlokalizowany jest w stacji 6 kV nr 1. Składa się z następujących elementów:
- przekładniki napięciowe i prądowe,
- liczniki realizujące jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej,
Strona 2 z 3

- urządzenie do synchronizacji czasu w licznikach,
Ze względu na możliwe różne układy pracy rozdzielni SN6kV, tzn. przełączenia z 3 linii
zasilających na poszczególne systemy i sekcje, a także dopuszczalną pracę równoległą linii
zasilających przy prowadzeniu prac ze strony operatora systemu dystrybucyjnego, każdy z
czterech układów pomiarowych zapewnia te same warunki pomiaru energii w zakresie
maksymalnego możliwego obciążenia.
2)

Miejsca dostarczania energii elektrycznej dla punktu poboru - Stacja Oczyszczania Wód
Kopalnianych przy ulicy Lotników w Piekarach Śląskich ( Brzozowice Kamień)

Miejscem dostarczenia energii elektrycznej (które jest równocześnie granicą własności urządzeń
elektroenergetycznych Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gliwicach) są
końcówki kabli nN zasilających o napięciu znamionowym 0,4 kV w stacji transformatorowej T 215.
Pomiar pobieranej energii odbywa się po stronie 0,4kV w układzie półpośrednim. Układ pomiarowo –
rozliczeniowy składa się z 1- taryfowego licznika energii czynnej, 1 - taryfowego licznika energii
biernej i przekładników prądowych. Układ zainstalowany jest w rozdzielni Zamawiającego. Układ
pomiarowy posiada transmisję danych pomiarowych bezpośrednio do systemu Tauron Dystrybucja
S.A. z siedzibą w Krakowie, Oddział w Gliwicach.
V. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO:
1. W celu uniknięcia nieporozumień przy opracowaniu ofert i realizacji przedmiotu zamówienia
wskazane jest zapoznanie się z lokalizacją miejsca dostawy energii elektrycznej - przed składaniem
ofert. Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w terenie w celu przygotowania
oferty - zapis taki oznacza, że wizja nie jest bezwzględnie wymagana i jeżeli Wykonawca uważa, że
zdobył wszelkie informacje, które mogą być potrzebne do przygotowania oferty oraz podpisania
umowy to może na własną odpowiedzialność z wizji zrezygnować.
3. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania - przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy –
umowy Dystrybucyjnej zawartej z OSD, do którego przyłączone są Obiekty Zamawiającego.
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