
 

 

Znak sprawy: WRO-WA.2152.81.2022 
Załącznik nr 2 

do Zapytania ofertowego 
 

_______________________________ 
(pieczęć firmowa Wykonawcy) 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu  
E na potrzeby ogrzewania obiektu Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu w okresie  
24 miesięcy od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. 

2. Podstawowe informacje: kocioł BROTJE HEIZUNG Q=20,0-90,0 kW; ciśnienie do instalacji znajdującej się 
w  obiekcie nie niższe niż 1.60 kPa, rok produkcji 2018. 
 

Wyszczególnienie Dane 

Grupa taryfowa Sprzedawcy BW-4 

Grupa taryfowa Operatora Systemów Dystrybucyjnych OSD W-4 

Moc umowna  110 kWh/h 

Deklarowany roczny pobór paliwa gazowego wynosi w 
powyższych grupach taryfowych 

powyżej  88.900 kWh 

Obiekt Zamawiającego przyłączony jest do sieci OSD PGNiG 

Ilość szacowanego poboru paliwa gazowego w okresie 
obowiązywania umowy* 

27.746,00 m3 

Układ pomiarowo-rozliczeniowy 
Gazomierz miechowy Intergaz z 

rejestratorem Plum MacR6 

Informacja o Operatorze Systemów Dystrybucyjnych 
PSG sp. z o.o. Zakład Gazowniczy  

we Wrocławiu 

Numer punktu wyjścia OSD 5529014508 

Informacja o dotychczasowych zmianach sprzedawcy pierwsza 

Informacja o umowach obecnie obowiązujących 
Umowa zawarta na czas określony do 

dnia 31.12.2022 r. 

Sposób wypowiedzenia umowy kompleksowej Wygasa z dniem obowiązywania 
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*Podane ilości zużycia gazu są wielkościami szacunkowymi (wyliczonymi na podstawie historii zużycia gazu  
w ostatnich 12 miesiącach przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej i nie stanowią 
zobowiązania do jego zakupu. Rzeczywista ilość zakupionego gazu w trakcie realizacji umowy wynikać będzie 
wyłącznie z bieżących potrzeb Zamawiającego). 
 
 
 
3. Okres rozliczeniowy jest zgodny z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego i wynosi 1 miesiąc. 
4. Zamawiający wymaga tego samego okresu rozliczeniowego przy wystawianiu faktur przez Wykonawcę za 

dostawę gazu. 
5. Zamawiający będzie zobowiązany świadczyć dostawę gazu na rzecz Zamawiającego zgodnie z przepisami 

Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (DZ. U. z 2022 r. poz. 1385 i poz. 1723 z późn. zm.) 
oraz aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: 

 

            Aleksandra Sierda 

…….………...…………………..……….…………… 

(podpis pracownika merytorycznego)  

 


