
Załącznik nr 2 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia. 

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) 
obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu na potrzeby szkół i placówek oświatowych z dzielnicy Wesoła 
m.st. Warszawy 

Placówki ujęte w zestawieniu pkt. 1 złożą oświadczenie odbiorcy paliw gazowych o przeznaczeniu 
paliwa gazowego, o którym mowa w art. 62bb ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 – Prawo 
energetyczne (Dz. U z 2022 r poz.1385 tj.)  
 

Umowa zostanie zawarta na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. 

1. Zestawienie punktów odbioru oraz warunki techniczne. 

Uwaga: Pozycje w tabeli rodzaj opłaty – Dystrybucja stała* są wartościami przyjętymi do oszacowania wartości 
Zamówienia. Wykonawca przy składaniu oferty powinien przyjąć wartości ilości dystrybucji stałej za okres dostaw 
12 miesięcy wynikające z własnych przeliczeń zgodnie z taryfami. 

 
PLACÓWKA Nr 1: Przedszkole Nr 260 Trakt Brzeski 85, 05-077 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500057787911 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

 

Moc umowna do 110 kWh/h 

taryfa W-3.6 
-------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 56300 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 56300 kWh 

 Numer gazomierza  21MUGG413003554817   

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc 

urządzenia 

Kuchnia gazowa – 1 szt. (moc: 10 KW) 
Taboret gazowy – 1 szt. (moc: 14 KW) 
Kocioł kondensacyjny – 1 szt. (moc: 48 KW) 

  

    
PLACÓWKA Nr 2: Szkoła Podstawowa Nr 172 Brata Alberta 46, 05-075 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500019243196 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 384 kWh/h  

taryfa W-5 -------- -------- 



ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 596603 kWh 

Dystrybucja stała …………..* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 596603 kWh 

  Numer gazomierza  120684/008    

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

2x Kocioł gazowy 350 KW 
1 Kocioł gazowy 48 KW 
1 Kocioł gazowy 65 KW  

    
PLACÓWKA Nr 3: Szkoła Podstawowa Nr 173 Trakt Brzeski 18, 05-77 Warszawa  

 nr punktu poboru 8018590365500019228247 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 176 kWh/h   

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 380000 kWh 

Dystrybucja stała …………..* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 380000 kWh 

  Numer gazomierza  05591589    

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia Kocioł gazowy 100 kW 3 szt.  

     
PLACÓWKA Nr 4_1: Szkoła Podstawowa Nr 353 Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa 

nr punktu poboru 8018590365500019289842 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 219 kWh/h taryfa 

W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 467021 kWh 

Dystrybucja stała …………..* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 467021 kWh 
 

Numer gazomierza  10MG10N54064431675627  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia Kocioł gazowy – 2szt.  (moc: 300 KW)  

        
PLACÓWKA Nr 4_2: Szkoła Podstawowa Nr 353 Cieplarniana 23, 05-077 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500068581935 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 



Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h  

taryfa W-3.6 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 20815 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 20815 kWh 
 

Numer gazomierza  10MG10N54064431675627  

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

Kuchnia gazowa – 1szt.  (moc: .42 KW) 
Taboret gazowy – 2 szt. (moc 2 x 9 KW) 
Patelnia gazowa – 1 szt. (moc 12,5 KW) 
Kocioł warzelny – 1 szt (moc: .21 KW) 

Piekarnik gazowy 1szt.  (moc: .7,5 KW) 
  

        
PLACÓWKA Nr 5_1: Szkoła Podstawowa Nr 385 Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa  

 nr punktu poboru 8018590365500019227127 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 241 kWh/h  

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 606197 kWh 

Dystrybucja stała …………* kWh za h 

Dystrybucja zmienna 606197 kWh 
 

Numer gazomierza  K4803005.04/A  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia Kocioł wodny Buderus (300 kW)  

        
PLACÓWKA Nr 5_2: Szkoła Podstawowa Nr 385 Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500019227134 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 271 kWh/h 

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 248399 kWh 

Dystrybucja stała …………..* kWh za h 

Dystrybucja zmienna 248399 kWh 



 
Numer gazomierza  130872  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia Kocioł wodny Buderus (450 kW)  

        
PLACÓWKA Nr 5_3: Szkoła Podstawowa Nr 385 Klimatyczna 1, 05-077 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500062639045 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h  

taryfa W-3.6 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 13666 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 13666 kWh 
 

Numer gazomierza  13001972375  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia 
Kuchnia gazowa 3 szt. (10 kW) 
Taboret gazowy 2 szt. (15 kW)  

        
PLACÓWKA Nr 6_1: Szkoła Podstawowa Nr 171 Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa   

nr punktu poboru 8018590365500019232787 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
do 351 kWh/h 

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 339900 kWh 

Dystrybucja stała …………* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 339900 kWh 
 

Numer gazomierza  120723/2009  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia Kotły Vissnann Vitoplex 100 o mocy 250kW – 2 szt.  

        
PLACÓWKA Nr 6_2: Szkoła Podstawowa Nr 171 Armii Krajowej 39, 05-075 Warszawa   

nr punktu poboru 8018590365500059211483 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h  

taryfa W-2.12T -------- -------- 



ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 8770 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 8770 kWh 

  Numer gazomierza   XM2103683111 
 
  

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

Taboret gazowy – 1 szt. (moc: 10 kW) 
Kuchnia gazowa – 4 szt. (moc: 10 kW) 
Kocioł warzelny – 1 szt. (moc: 20 kW)  

    
PLACÓWKA Nr 7_1: Przedszkole Nr 434 ul. 1 Praskiego Pułku 116, 05-077 Warszawa   

nr punktu poboru 8018590365500065653000 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h  

taryfa W-2.12T -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 9900 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 9900 kWh 
 

Numer gazomierza  16IBKG613000023556  

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

-Taboret gazowy – 2 st.  
 (moc: 9 kW każdy) 

-Kuchnia gazowa 4 palnikowa – 1 szt. (moc: 24 kW) 
-Kuchnia gazowa 6 palnikowa – 1 szt. (moc: 36 kW) 

-Patelnia gazowa - 1 szt. 
 (moc: 10 kW)  

        
PLACÓWKA Nr 7_2: Przedszkole Nr 434 ul. 1 Praskiego Pułku 116, 05-077 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500019210587 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 290 kWh/h 

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 169610 kWh 

Dystrybucja stała ……….* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 169610 kWh 
 

Numer gazomierza  15KBKG233532341031 
 

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia 

Gazowy kocioł- 3 szt. 
(moc: 115 kW każdy) 

  

        



PLACÓWKA Nr 8: Przedszkole Nr 262 Łaguny 3, 05-075 Warszawa  
nr punktu poboru 801859036550001927833 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 165 kWh/h 

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 159133 kWh 

Dystrybucja stała ………….* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 159133 kWh 
 

Numer gazomierza  00161377  

 
Rodzaj i ilość urządzeń 

gazowych oraz moc urządzenia 
Gazowy kocioł kondensacyjny – 1 szt. 

Moc: 25-110 KW  

        

PLACÓWKA Nr 9: Przedszkole Nr 259 Plac Wojska Polskiego 18, 05-075 Warszawa 
 nr punktu poboru 8018590365500067738484 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h 

 taryfa W-3.12T -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 94107 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 94107 kWh 
 

Numer gazomierza  17IBKG613000025682  

 Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

Kuchnia gazowa 1 szt. (moc 30KW) 
Taboret gazowy (moc 7KW) 
Kocioł gazowy moc 40KW)  

        

PLACÓWKA Nr 10: Przedszkole Nr 261 Armii Krajowej 72, 05-075 Warszawa  
 nr punktu poboru 8018590365500064186141 

 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h 

taryfa W-4 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y 

Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 111815 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 



Dystrybucja zmienna 111815 kWh 
 

Numer gazomierza  XM2204116818  

 Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

Kuchnia gazowa 1 szt. 
Kocioł do podgrzewania wody 1 szt. 

Kocioł gazowy 1 szt.  

        
PLACÓWKA Nr 11_1: Szkoła Podstawowa Nr 174 Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa  

nr punktu poboru 8018590365500065934789 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 110 kWh/h 

taryfa W-2.12T -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 3892 kWh 

Dystrybucja stała 12 m-c 

Dystrybucja zmienna 3892 kWh 

  Numer gazomierza  0035720   

 

Rodzaj i ilość urządzeń 
gazowych oraz moc urządzenia 

Kuchnia gazowa – 1 szt. (moc: 10 KW) 
Kocioł do podgrzewania wody – 1 szt. (moc: 10KW) 

  

    
PLACÓWKA Nr 11_2: Szkoła Podstawowa Nr 174 Plac Wojska Polskiego 28, 05-075 Warszawa 

  nr punktu poboru 8018590365500019258947 

L.p. Adres obiektu/ rodzaj opłaty Ilość Jedn. miary 

Kol. 1 2 3 

1 
Moc umowna do 165 kWh/h  

taryfa W-5 -------- -------- 

ro
dz

aj
 o

pł
at

y Opłata handlowa 12 m-c 

Paliwo gazowe 213942 kWh 

Dystrybucja stała …………* kWh/h za h 

Dystrybucja zmienna 213942 kWh 
 

Numer gazomierza  5455317  

 
Rodzaj i ilość urządzeń gazowych 

oraz moc urządzenia Kocioł gazowy uchylny – 1 szt. (Moc: 10KW)  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
   



 Łącznie ilość paliwa gazowego w podziale na taryfy 

 
Rodzaj taryfy Ilość Jedn. miary  

   
 1 2 3 

 Taryfa W-2.12T 22.562 kWh 

 Taryfa W-3.6 90.781 kWh 

 Taryfa W-3.12 94.107 kWh 

 Taryfa W-4 111.815 kWh 

 Taryfa W-5 3.180.805 kWh 
 
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. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie 
pobrania przez Zamawiającego prognozowanej ilości gazu. 
2. Zamawiający ma prawo do zmniejszenia ilości punktów poboru Paliwa Gazowego, w stosunku do 

obiektów wymienionych w pkt 1 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. 

3.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 r. poz. 1385 tj.) 
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 r. 
poz. 1537) w przypadkach przewidzianych w ustawie. 

4. Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące w 
placówkach oświatowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy wg załącznika nr 1 do OPZ. 

5. Kod CPV:  
-  09120000-6 - Paliwa gazowe, 09123000-7 - Gaz ziemny, 60300000-1 – Usługi przesyłu rurociągami, 

65210000-8 – Przesył gazu. 
6. Dodatkowe informacje dot. realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w: 

a) Koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu gazem, wydanym przez 
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 tj.) 

b) Odnośnie dystrybucji gazu:  
– aktualnie obowiązującej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

dystrybucji gazu – w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej, 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – podstawa prawna: ustawa z dnia 10 
kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2022 poz. 1385 tj.) 



– umowie generalnej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług 
dystrybucyjnych gazu odpowiednio na obszarze, na którym znajdują się miejsca - punkty 
poboru gazu. 

7. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zawarte są w istotnych postanowieniach 
umowy: Kompleksowej dostawy paliwa gazowego do obiektów zaopatrywanych w gaz ziemny w 
grupach taryfowych W-2.12T, W-3.6, 3.12T, W-4, W-5 przy czym Zamawiający przewiduje 
zawarcie umów na poszczególne punkty odbioru wymienione w opisie przedmiotu zamówienia 
określone w pkt. 1.  

8. Zamawiający informuje, że obecnie posiada zawarte umowy na realizację przedmiotu Zamówienia 
w punktach odbioru wymienionych w pkt. 1. Umowy zawarte są na czas oznaczony do dnia 
31.12.2022 roku i nie wymagają wypowiedzenia. 

9. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy paliw gazowych, 
w zakresie świadczenia i korzystania z usług dystrybucji paliwa gazowego, na podstawie odrębnie 
udzielonego pełnomocnictwa. Własność paliwa gazowego przechodzi na Zamawiającego po 
dokonaniu pomiaru na wyjściu z gazomierza. 

 
 
 
Załączniki: 
Nr 1 - Prognozowane zapotrzebowanie na paliwo gazowe w rozbiciu na poszczególne miesiące  
w placówkach oświatowych Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 
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