
 
 

Załącznik nr 1 do SWZ 
nr sprawy LDZ-WA.271.2.2022 

 

Opis przedmiotu zamówienia 

 

„Kompleksowa dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii 
elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Łodzi oraz Oddziału Urzędu w Brzezinach  

od 01.05.2022 r. do 31.08.2022 r.” 

 

1. Dane i charakterystyka energetyczna obiektów (zgodnie z warunkami technicznymi świadczenia usług 

w aktualnie obowiązujących umowach): 

 
Dla części 1: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Urzędu 
Statystycznego w Łodzi” 
Punkt poboru energii elektrycznej: Urząd Statystyczny w Łodzi, ul. Suwalska 29, 93-176 Łódź 
(budynek biurowy) 
- grupa przyłączeniowa: III  
- moc przyłączeniowa: 130 kW 
- moc umowna: 130 kW 
- grupa taryfowa: B22 
- napięcie znamionowe: 230/400V; tgφ0=0,4 
- średnie planowane/szacunkowe zużycie energii: 23 621 kWh/miesiąc (w tym szczytowa 
6 337 kWh/miesiąc, pozaszczytowa 17 284 kWh/miesiąc) 
- typ przyłącza: kablowe 
- rodzaj zasilania: podstawowe 
- miejscem dostawy energii elektrycznej są głowice kabli zasilających 15kV w stacji abonenckiej 
nr 3343 
- średnie planowane/szacunkowe zużycie energii w okresie 4 miesięcy: 94 484 kWh 
 
Dla części 2: „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji dla Oddziału Urzędu 
Statystycznego w Brzezinach” 

Punkt poboru energii elektrycznej: Oddział Urzędu Statystycznego w Brzezinach, 
ul. Sienkiewicza 14, 95-060 Brzeziny (budynek biurowy) 
- grupa przyłączeniowa: V  
- moc przyłączeniowa: 27 kW 
- moc umowna: 27 kW 
- grupa taryfowa: C11 
- napięcie znamionowe: 230/400V; tgφ0=0,4; zabezpieczenie przedlicznikowe 63 A 
- średnie planowane/szacunkowe zużycie energii: 2 151 kWh/miesiąc  
- typ przyłącza: kablowe 
- rodzaj zasilania: podstawowe 
- miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od 
zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji odbiorcy 
- średnie planowane/szacunkowe zużycie energii w okresie 4 miesięcy: 8 604 kWh 

 

2. Okres realizacji zamówienia: od 01 maja 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. (4 miesiące) 

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności  

i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.  

4. Zamawiający wymaga zawarcia dwóch odrębnych umów dla każdej z części. 

 


