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Załącznik Nr 1 do SIWZ „Wykaz punktów poboru energii elektrycznej”  
      Numer referencyjny: ZP/8/2020 

 

Wykaz punktów poboru energii elektrycznej Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej 

 

Lp. Punkt odbioru Adres 
Numer ewidencyjny 

PPE 

Nr. 

Licznika 

Obecna 

taryfa 

Nowa 

taryfa 

Planowana 

średnioroczna 

ilość energii 

elektrycznej w  

MWh 

Prognozowana 

wartość zużycia 

energii na okres 

2021-VI.2022 

(strefa 

całodobowa) 

[kWh] 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  

Instytut Chemii i 

Techniki 

Jądrowej 

ul. Dorodna 16 

03-195 Warszawa 
PL0000010319500000000000000002741 488163 B21 B21 1300 1 767 630 

2.  

Instytut Chemii i 

Techniki 

Jądrowej 

ul. Na Krańcu 3 

02-484 Warszawa 
PL0000010248200000000000000003788 3240274 C21 C21 160 189 579 

 

1. Informacje dodatkowe: 

1) Operatorem Systemu Dystrybucji (OSD) właściwym dla obiektów Zamawiającego jest przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się 

na terenie Warszawy dystrybucją energii elektrycznej: innogy Stoen Operator Sp. z o.o., adres korespondencyjny: ul. Nieświeska 

52, 03-867 Warszawa, e-mail: zs.osd@innogy.com (poprzednio RWE Stoen Operator Sp. z o.o.); 
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2) Dystrybucja energii elektrycznej przez ww. OSD odbywa się na podstawie Umowy nr ND-D/1168/2016 z dnia 05.12.2016 r. ważnej 

do dnia 31.12.2020 r. Zamawiający w dniu 29.09.2020 r. przekazał do ww. OSD stosowne dokumenty dotyczące kontynuacji Umowy 

nr ND-D/1168/2016 i utrzymania ciągłości dystrybucji energii elektrycznej dla Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie do 

obiektów przy ul. Dorodnej 16 (taryfa B21) i do obiektów przy ul. Na Krańcu 3 (taryfa C21) przez okres od 01.01.2021 r. do 

31.12.2024 r.;  

3) Dotychczasowym sprzedawcą – dostawcą energii elektrycznej jest Wykonawca: ENERGA-OBRÓT S.A., Al. Grunwaldzka 472, 80-

309 Gdańsk, z którym umowa sprzedaży jest ważna do dnia 31.12.2020 r.; 

4) Wykonawca wyłoniony w niniejszym postępowaniu w okresie od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym do dnia 31.12.2020 r. będzie 

zobowiązany wykonać nalężące do niego czynności związane z realizacją stosownych procedur określonych przez OSD w jego 

„Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”, m.in. zgłoszenie umowy do OSD, przeprowadzenie procesu zmiany 

sprzedawcy oraz przyjęcie umowy do realizacji przez OSD. 

2. Inne wymagania 

1) Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają 

obowiązek ich posiadania, tj.: 

a)  aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 

b) obowiązującą umowę lub promesę umowy zawartą z OSD, którym dla Instytutu jest : innogy Stoen Operator Sp. z o.o., adres 

korespondencyjny: ul. Nieświeska 52, 03-867 Warszawa, e-mail: zs.osd@innogy.com (poprzednio RWE Stoen Operator Sp. z 

o.o.), na podstawie której można prowadzić sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej tego OSD do 

wszystkich obiektów Instytutu wskazanych w pkt. 1 i 4; 

2) Wybrany Wykonawca zobowiązany będzie w imieniu Zamawiającego do zgłoszenia OSD – przedsiębiorstwu energetycznemu 

zajmującemu się na terenie Warszawy dystrybucją energii elektrycznej, tj. do innogy Stoen Operator Sp. z o.o. (poprzednio RWE 

Stoen Operator), że będzie realizatorem umowy zawartej z IChTJ na sprzedaż energii elektrycznej. 
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