
Załącznik nr 7 do SWZ opis przedmiotu zamówienia  

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego – gazu ziemnego 
wysokometanowego (grupy E) do instalacji znajdującej się w obiektach Odbiorcy, w grupie 

taryfowej W-1,1, OSD 1,1. ,W-2,1, OSD -2,1., W-3,6 OSD W-3,6, W-4, ODS W-4, oraz w 
grupie taryfowej W-5, OSD 5,1 :  

 

Szczegółowy opis: przedmiotem zamówienia jest Zakup Paliwa gazowego - Gazu ziemnego 

wysokometanowego (grupy E ) przy ciśnieniu niższym niż 1,6 kPa do instalacji znajdujących się w 

obiektach Skarbu Państwa położonych na obszarze m. st. Warszawy oraz zapewnienie świadczenia 

usługi dystrybucyjnej na paliwo gazowe przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego wyznaczonego do 

pełnienia funkcji operatora systemu dystrybucyjnego na obszarze, miasta stołecznego Warszawy, 

zlokalizowanych w niżej wymienionych obiektach na terenie m. st. Warszawy zarządzanych i 

administrowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

1 Obiekty w grupie taryfowej W-1,1, OSD 1,1. ,W-2,1, OSD -2,1., W-3,6 OSD W-3,6, W-4, ODS W-4,: 

a.  Obiekty w grupie taryfowej W1,1  OSD 1,1 

                

L p Adres 
jakie urządzenie                                      

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e
n

ia
  

Dzielnica taryfa   zużycie  

      kW   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Walcownicza 28 C kuchnia gazowa  1 szt. 5 Wawer W- 1.1 W 1.1 500 

    gazowy dwufunkcyjny co/cw 25         

    05IBKG4062930608475           

 

Razem 

     

500 

 

b. Obiekty w grupie taryfowej W 2  OSD 2,1., W – 3,6  OSD -3,6.,  W -4  OSD 4 

                

Lp Adres 
jakie urządzenie                                                

Nr licznika 

m
o

c
  

u
rz

ą
d

z
e

n
ia

  

Dzielnica taryfa Zużycie 

      kW   sprzedawcy OSD kWh 

1 2 3 4 5 6 8   

1 Klarysewska 57 kuchnie gazowe   35 szt. 10 
Mokotów 

W- 2 

W- 

2.1 30 000 

    96MG400373827/19962404527           

2 Armii Krajowej 100 kocioł gazowy dwufunkcyjny  25 
Wesoła 

W- 3.6 

W- 

3.6 109 250 

    03M6G4L1061432425893           



3 Zorzy 30B 

 kuchnie  gazowe  12 szt.  

Piec C.O./C.W.U                      

VITOCROSSAL 300 CU3A  60KW      

Nr fabryczny:7452572302796106 60 

Wawer 

W-3.6 

W-

3.6 210 000 

4 Lucerny 106 kocioł gazowy CO 25 Wawer W-4 W-4 126 500 

  Lucerny 106 grzewczo-wentylacyjne 25 Wawer       

    14*MACR4*1000492583           

 

Razem 

     

475 750 

 

Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – dostawy 

i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż  1,6 kPa  

w poszczególnych taryfach: 

 

Lp Taryfa  
ilość 

punktów  

szacowana ilość paliwa 

gazowego w kWh/h 

1 
W-1,1, OSD             

W-1,1 
1 500 

2 
W-2,1, OSD              

W-2,1 
1 30 000 

3 
W-3,6 , OSD                

W-3,6 
2 319 250 

4 
W-4, OSD            

W-4 
1 126 500 

  Razem   476 250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obiekty w grupie taryfowej W-5, OSD 5,1: 

Państwa, zwanymi dalej „Punktami poboru”. 

1. Obiekty w grupie taryfowej W-5, OSD 5,1.; 
                 

         

Lp Adres jakie urządzenie moc umowna 

Dzielnica taryfa 

Zużycie dla 

gospodarstw 

domowych 

podlegające 

ochronie 

odbiorców 

paliw 

gazowych  

Zużycie 

dla lokali 

użytkowyc

h 

niepodlegają

ce ochronie 

odbiorców 

paliw 

gazowych 

    Nr licznika kWh   Sprzedawcy OSD kWh kWh 

1 2 3   5   8 8 9 

1 Ciupagi 2 B  kocioł gazowy   1 szt. 340 Białołęka W-5 W 5.1 555 053 44 097 

  
mieszkalne/użyte

k  04COMMONRG16---120360   
  

    

 

 

2 Ciupagi 2 bl. I kocioł gazowy   1 szt. 197 Białołęka W-5 W 5.1 368 000 - 

    04CG161203592801707         

 

 

3 

Ciupagi 2 bl. 

II kocioł gazowy   1 szt. 197 
Białołęka 

W-5 W 5.1 494 500 

- 

    04CG161203512770224         

 

 

4 

Ciupagi 2 bl. 

III kocioł gazowy   1 szt. 197 
Białołęka 

W-5 W 5.1 333 834 

108 917 

  
 mieszkalne/użyt

ek  04CG161203612770326   
  

    

 

 

5 Ciupagi 2 C kocioł gazowy   1 szt. 285 Białołęka W-5 W 5.1 609 500 - 

    04CG161203582815076         

 

 

6 
Ciupagi 2 D (+ 

A) kocioł gazowy   1 szt. 483 
Białołęka 

W-5 W 5.1 1 265 000 

- 

    
13ITRON/RG16---

3400703260   
  

    

 

 

7 Ludna 4 kocioł gazowy CO  1 szt. 219 Śródmieście W-5 W 5.1 588 794 51 756 

  
 mieszkalne/użyt

ek  08MG16N0008202650557   
  

    

 

 

  Razem     

  

    4 214 681 

 

204 770 

 



Szacunkowa ilość dostarczanego Paliwa Gazowego w okresie obowiązywania umowy – dostawy                                   
i sprzedaży Gazu ziemnego wysokometanowego ( grupy E) przy ciśnieniu nie niższym niż  1,6 kPa                                   
w poszczególnych taryfach: 

Lp Taryfa  ilość punktów  

szacowana ilość 

paliwa gazowego w 

kWh/h dla lokali 

mieszkalnych 

podlegające ochronie 

odbiorców paliw 

gazowych 

szacowana ilość 

paliwa gazowego w 

kWh/h dla lokali 

użytkowych 

niepodlegające ochronie 

odbiorców paliw gazowych 

1 
W-5, OSD               

W-5,1 
7 

 

4 214 681 

 

              204 770 

  Razem   

 

4 214 681 

 

              204 770 

Prognozowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego ma charakter jedynie orientacyjny, służący 
do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do 
zakupu gazu w podanej ilości. Sprzedawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 
pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 

3. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów „ poboru Paliwa Gazowego,    w stosunku do 
obiektów wymienionych w pkt 1, 2, w przypadku zmiany właściciela lub posiadacza obiektu 
wskazanego w tym punkcie. W opisanym przypadku strony dopuszczają możliwość cesji praw                                
i obowiązków wynikających z umowy kompleksowego dostarczenia paliwa gazowego do danego 
obiektu lub rozwiązania takiej umowy za porozumieniem stron. 
4. Paliwo gazowe powinno spełniać wymagania prawne i parametry techniczne zgodnie                                            
z postanowieniami ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 poz. 1385 ze zm.) 
oraz przepisów wykonawczych do ustawy, a także ustawy z dnia 16.02.2007 r. o zapasach ropy 
naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasobach postępowania w sytuacjach zagrożenia 
bezpieczeństwa paliwowego państwa  i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 poz. 1537)                              
w przypadkach przewidzianych  w ustawie. 
5. „Zamawiający informuje, że w przypadku zmiany ilości punktów poboru gazu, może ulec ona zmianie  
w zakresie +/- 20% wolumenu podstawowego. Do w/w limitu nie będą włączone punkty poboru gazu 
w przypadku dokonania cesji praw i obowiązków wynikających z umowy  (§ 10 ust. 6  IPU stanowiących 
załącznik nr 4 i 4a do SWZ), odnośnie punktów poboru gazu w obiektach przedmiotu umowy na skutek 
zmiany właściciela lub posiadacza takiego obiektu.”  

6. „Zamawiający dopuszcza ewentualne odchylenie wolumenu względem zapotrzebowania 
podstawowego do poziomu max +/- 20%. Do w/w limitu wolumenu zaopatrzenia w gaz nie będą 
włączone obiekty zaopatrzenia w gaz objęte przedmiotem umowy w stosunku, do których w okresie 
obowiązywania umowy nastąpiła cesja praw i obowiązków wynikająca z umowy (§ 10 ust. 6  IPU 
stanowiących załącznik nr 4 i 4a do SWZ),  na skutek zmiany właściciela lub posiadacza obiektu.” 
 
7. Kody i nazwy Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) opisujące przedmiot zamówienia: 

  Główny kod CPV:  09120000-6 – gaz ziemny wysokometanowy. 
8. Termin realizacji zamówienia od 01.04.2023 r. do 31.03.2024 r. lub do wyczerpania kwoty umowy 
zależnie, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 
9. Planowane zużycie gazu ziemnego wysokometanowego z podziałem na 12 miesięcy wskazane jest 

w załączniku nr 1 do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia.         
 
Załączniki: 
Załącznik nr 1  


