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JEDNOSTKA
MIARY

CHARAKTERYSTYKA PUNKTU POBORU

Nazwa obiektu i adres: Budynek „T” Instytutu ul. Wrocławska 37A 30-011 Kraków; Tytuł prawny do
korzystania z obiektu: Trwały zarząd, KW nr KR1P/00113039/2; Przyłącze: Rozdzielnia 15 kV stacji
transformatorowej nr 4394; Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Szczęki górne odłączników w
polach 1 i 2 rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej nr 4394; Rozgraniczenie własności: Izolatory w
szynach rozdzielni 15 kV pomiędzy częścią Operatora Sieci Dystrybucyjnej, a częścią odbiorcy tzn
pomiędzy polem 2 i 3 rozdzielni 15 kV stacji transformatorowej nr 4394; Układ pomiarowy: Pomiar energii
w układzie IRiESD ENION S.A. umożliwiający rejestrowanie i przechowywanie w pamięci pomiarów mocy
czynnej w okresach od 15 do 60 minut przez minimum 63 dni z automatycznym zamknięciem okresu
rozliczeniowego, dokonywanie zdalnego odczytu licznika, dokonywanie lokalnego odczytu licznika w
przypadku awarii łączy komunikacyjnych, synchronizację czasu rzeczywistego; Urządzenie pomiarowe:
wielotaryfowy, czterokwadrantowy licznik energii elektrycznej typu ZMD405CT44, klasy 0,5 dla energii
czynnej; klasy 1 dla energii biernej, kontrolny indukcyjny licznik energii elektrycznej czynnej typu 6C8ad
stanowiący jednocześnie dociążenie przekładników pomiarowych, zegar frankfurcki MK – 6 do
synchronizacji czasu w liczniku ZMD405CT44, moduł komunikacyjny CU-P32 do zdalnego odczytu licznika
ZMD405CT44 o numerze 96130313 Urządzenia pomiarowe stanowią własność odbiorcy energii i
zainstalowane są w stacji transformatorowej nr 4394;Grupa przyłączeniowa: III; Moc przyłączeniowa: 1500
kW; Moc umowna: 600 kW; Moc minimalna: 300 kW; Aktualnie obowiązująca taryfa: B21 – Corrente Sp. z
o.o.
Obiekt i adres: Zakładowy Hotel Pracowniczy, ul. Oboźna 8, 30-011 Kraków; Tytuł prawny do
korzystania z obiektu: Trwały zarząd, KW nr KR1P/00113039/2; Miejsce dostarczania energii: Zaciski
prądowe na wyjściu od zabezpieczeń przedlicznikowych od strony złącza kablowego w kierunku instalacji
Odbiorcy; Układ pomiarowo-rozliczeniowy: Trójfazowy licznik energii czynnej zainstalowany w rozdzielni
wnękowej, usytuowanej wewnątrz budynku na parterze, typu ZMG310CR4.0416.37S2P06 o Nr
50315124, ze zdalnym odczytem, stanowiący własność zakładu energetycznego; Grupa przyłączeniowa:
V; Moc przyłączeniowa: 34 kW; Moc umowna: 34 kW; Zabezpieczenie przedlicznikowe: 63A; Aktualnie
obowiązująca taryfa: G11 – Corrente Sp. z o.o.
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RAZEM
UWAGA: Cenę należy obliczyć według następujących zasad:
Wykonawca winien określić wartość netto za jednostkę miary z dokładnością do czterech miejsc po przecinku oraz stawkę podatku VAT.
Ceny jednostkowe powinny uwzględniać zysk, podatek akcyzowy oraz wszystkie inne koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
Wartość netto dla każdego punktu poboru należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku mnożąc wartość netto za jednostkę miary i wielkość prognozowanego zużycia w danym punkcie poboru.
Wartość brutto dla danego punktu poboru stanowi iloczyn wartości netto i stawki podatku VAT.
Wartość pozycji RAZEM stanowi suma wartości brutto dla wszystkich punktów poboru (cena oferty).
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