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Załącznik nr 1 do SIWZ 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Kody klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):  

09 12 00 00-6 Paliwa gazowe  

65 21 00 00-8 Przesył gazu  

 

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż  wraz  dostawą paliwa gazowego dla  8 szkół  

i placówek oświatowych w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy  

wyszczególnionych poniżej:  

I. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 158, ul. Dwóch Mieczy 30/36,            
04-491 Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Dwóch Mieczy 30/36,  04-491 Warszawa. 

3. Moc zamówiona (umowna): 190 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 230 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 150 kW; 

b) trzon kuchenny gazowy, sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 30 kW 

c) taboret gazowy, sztuk 1, o mocy cieplnej 9 kW 

II. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 160, ul. Niepołomicka 26, 04-256 
Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Niepołomicka 26,  04-256 Warszawa. 

3. Moc zamówiona (umowna): 170 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 190 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 1,  o mocy cieplnej 170 kW; 

b) trzon kuchenny gazowy, sztuk1 , o mocy cieplnej 20 kW; 

c) taboret gazowy, sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

d) patelnie gazowa, sztuk 1, o mocy cieplnej 13 kW; 

 

III. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 243, ul. Kordiana 7/11, 04-451 
Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Kordiana 7/11,  04-451 Warszawa.. 
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3. Moc zamówiona (umowna): 180 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 220 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 1,  o mocy cieplnej 110 kW; 

b) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 1,  o mocy cieplnej 70 kW; 

c) trzon kuchenny gazowy, sztuk 1 , o mocy cieplnej 36 kW; 

d) taboret gazowy, sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

 

IV. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Przedszkole Nr 376, ul. Admiralska 17,                 
00-910 Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Admiralska 17,  00-910 Warszawa.. 

3. Moc zamówiona (umowna): 50 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 40 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) trzon kuchenny gazowy, sztuk 2 , każdy o mocy cieplnej 25 kW; 

b) taboret gazowy, sztuk 6, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

 

V. 

Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 189, ul. Dwóch Mieczy 5,                 
04-491 Warszawa. 

1.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Dwóch Mieczy 5,  04-491 Warszawa. 

2. Moc zamówiona (umowna): 390 kWh/h.  

3. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 610 000 kWh.  

4. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

5. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 2,  każdy o mocy cieplnej 280 kW; 

b) kocioł warzelny  sztuk 1,  o mocy cieplnej 22 kW; 

c) trzon kuchenny gazowy, sztuk 1 , o mocy cieplnej 20 kW; 

d) taboret gazowy, sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 7,5 kW; 

VI. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 217, ul. Paderewskiego 45,                 
04-450 Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Paderewskiego 45,  04-450 Warszawa. 
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3. Moc zamówiona (umowna): 390 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 550 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 1,  o mocy cieplnej 275 kW; 

b) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 1,  o mocy cieplnej 231 kW; 

c) trzon kuchenny gazowy, sztuk 1 , o mocy cieplnej 22 kW; 

d) taboret gazowy, sztuk 3, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

e) patelnia gazowa, sztuk 1, o mocy cieplnej 17 kW; 

VII. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Szkoła Podstawowa Nr 376,                                             
ul. gen. K. Ziemskiego 22,     04-408 Warszawa. 

2.  Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. gen. K. Ziemskiego 22,  04-408 Warszawa. 

3. Moc zamówiona (umowna): 330 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 520 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 2,  każdy o mocy cieplnej 265 kW; 

b) trzon kuchenny gazowy, sztuk 1 , o mocy cieplnej 36 kW; 

c) taboret gazowy, sztuk 2, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

d) patelnia gazowa, sztuk 1, o mocy cieplnej 15 kW; 

VIII. 

1. Nazwa i adres jednostki organizacyjnej: Zespół Szkół Nr 74, ul. Niepołomicka 26,            
04-256 Warszawa. 

2. Miejsce dostaw paliwa gazowego: ul. Niepołomicka 26,  04-256 Warszawa. 

3. Moc zamówiona (umowna): 330 kWh/h.  

4. Roczny pobór w okresie obowiązywania umowy (12 miesięcy): 500 000 kWh.  

5. Rodzaj  paliwa gazowego: gaz ziemny wysokometanowy (Grupa E) 

6. Urządzenia pobierające: 

a) kocioł gazowy c.o./c.w.  sztuk 2,  każdy o mocy cieplnej 145 kW; 

b) trzon kuchenny gazowy, sztuk 2 , każdy o mocy cieplnej 12 kW; 

c) taboret gazowy, sztuk 3, każdy o mocy cieplnej 9 kW; 

d) patelnia gazowa, sztuk 1, o mocy cieplnej 15 kW; 
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PODSUMOWANIE: 

1. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwo gazowe dla 8 obiektów wymienionych powyżej w okresie 
12 miesięcy wynosi 2 860 000 kWh.  

2. Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2021r. (jednak nie wcześniej niż od dnia pozytywnie 
przeprowadzonej procedury zmiany sprzedawcy gazu) do 31.12.2021r. lub wcześniejszego 
wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, wynikających z budżetu zamawiającego 
przeznaczonych na ten cel.  

3. Szacunkowe poziomy zapotrzebowania na paliwo gazowe w roku 2021 oparte są na rzeczywistym 
historycznym zużyciu paliwa gazowego w 2019 roku. 

4. Szacunkowa ilość określona w pkt 1 ma charakter orientacyjny, służy do porównania ofert i nie 
stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu. Wykonawcy nie będzie przysługiwało 
jakiekolwiek roszczenie z tytułu nie pobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa, 
poza rozliczeniem należności za faktycznie zużytą ilość paliwa gazowego wg cen określonych przez 
Wykonawcę w ofercie złożonej w ramach postępowania. 

5. Wszystkie obiekty do dnia 31.12.2020 roku mają umowę zawartą z PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. 
. 

 

 

 


