
Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA 

Nazwa postępowania: Kompleksowy zakup paliwa gazowego. 

 /Znak sprawy: ZS-46/2023/ 

 

Zakup paliwa gazowego przeznaczonego na potrzeby własne w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą. 

Miejsce wykonania zamówienia: BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o. w Żywcu  

Planowany termin wykonania zamówienia: 01.04.2023r. – do 31.12.2023r.  

 

I Punkt poboru 

Lokalizacja: 34-300 Żywiec ul. Kabaty 2 

 

Numer punktu poboru: 8018590365500000028108 

nr gazomierza: 05098734 

Szacowane zużycie paliwa gazowego: 59 MWh 

Grupa taryfowa: BW-5 

Ciśnienie min.: 1,6 kPa 

Kompleksowa umowa z PGNiG S.A. zawarta w dniu 31.05.2010r. na czas nieokreślony, 

okres wypowiedzenia 1 miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. 

II Punkt poboru 

Lokalizacja: biurowiec 34-300 Żywiec, ul. Bracka 51 

 

Numer punktu poboru: 8018590365500013777185 

Nr gazomierza: 01519305 

Szacowane zużycie paliwa gazowego: 57 MWh 

Grupa taryfowa: BW-4 

Ciśnienie min.: 1,6 kPa 

Kompleksowa umowa z PGNiG S.A. zawarta w dniu 28.01.2015r. na czas nieokreślony, 

okres wypowiedzenia 1 miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. 

 



 

III Punkt poboru 

Lokalizacja: portiernia 34-300 Żywiec  dz. 202/9 /ul. Bracka 51/ 

 

Numer punktu poboru: 8018590365500013777222 

Nr gazomierza: 016846637 

Szacowane zużycie paliwa gazowego:  9 MWh 

Grupa taryfowa: BW-3 

Ciśnienie min.: 1,6 kPa 

Kompleksowa umowa z PGNiG S.A. zawarta w dniu 28.01.2015r. na czas nieokreślony, 

okres wypowiedzenia 1 miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca. 

IV Punkt poboru 

Lokalizacja: warsztat 34-300 Żywiec,  ul. Bracka 51 

 

Numer punktu poboru: 8018590365500018302641 

Nr gazomierza: 27407144 

Szacowane zużycie paliwa gazowego: 11 MWh 

Grupa taryfowa: BW-3 

Ciśnienie min.: 1,6 kPa 

Kompleksowa umowa z PGNiG S.A. zawarta w dniu 28.01.2015r. na czas nieokreślony, 

okres wypowiedzenia 1 miesiąc ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca 

 

Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co 

nie odzwierciedla realnego bądź deklarowanego wykorzystania paliwa gazowego w czasie 

trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości 

zamawianego paliwa gazowego zgodnie z zapisami w SWZ. 
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Prezes Zarządu 

Jerzy Kliś 

-dokument podpisany elektronicznie- 

Żywiec, dn. 10.02.2023r. 
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