
Załącznik  nr   6

          Charakterystyka energetyczna  zasilanych  obiektów  MOSIR Mielec
I. Pływalnia przy ul.Powstańcow Warszawy 2
   1.  grupa taryfowa                     B 23
   2.  grupa przyłączeniowa          III
   3.  przyłącze                      
                                                 złącze kablowe ZK-3 zasilane kablem YKY 5x240mm2

                                                 z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej 15/0,4 kV  Mielec
                                                 „Pływalnia Smoczka”,
   4.  miejsce dostarczania energii         
                                                zaciski prądowe głowicy kablowej w polu liniowym 15 kV        
                                                rozdzielni SN w części PGE stacji transformatorowej 15/0,4 kV
                                                Mielec „Pływalnia Smoczka” na odejściu kabla w kierunku  
                                                 rozdzielni SN – część odbiorcy,
   5.  współczynnik tg φ0              0,4.
   6.  moc przyłączeniowa Pp   285 kW
   7.  moc umowna Pu              285 kW
   8.  układ pomiarowo-rozliczeniowy              PPE 480548211000047324

                                                  przekładniki prądowe 500/5 A / własność odbiorcy /,
                                                  licznik energii A 1500 nr fabr.00367372/ własność odbiorcy/
    9. szacunkowa ilość dostarczanej energii w okresie dostawy:   1.200.000  kWh.
II. Hala widowiskowo-sportowa ul.Solskiego 1
   1.  grupa taryfowa                     C 21
   2.  grupa przyłączeniowa          IV
   3.  przyłącze                            
                                               a)  z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej TRAFO Mielec 105
                                                    / własność  odbiorcy /
/
   4.  miejsce dostarczania energii         
                                                    zaciski podstaw bezpiecznikowych w rozdzielni n.n.  TRAFO
                                                         Mielec  105  
   5.  współczynnik tg φ0              0,4.
   6.  moc przyłączeniowa Pp      a)  250 kW
                                                    
   7.  moc umowna Pu                 a)  250 kW
                                                    
   8.  układ pomiarowo-rozliczeniowy              PPE  480548211000015901
                                                                               

                                                     a)  przekładniki prądowe 600/5 A,
                                                          licznik energii czynnej jednotaryfowy ze wskazaniem       
                                                          mocy biernej /własność PGE Dystrybucja/,
                                                     
    9. szacunkowa ilość  energii w okresie dostawy  :  660.000  kWh 

III. Stadion MOSIR przy ul.Solskiego

  1.  grupa taryfowa                     C 21
   2.  grupa przyłączeniowa          IV
   3.  przyłącze                            



                                                    a)b)  z rozdzielni głównej n.n. stacji transformatorowej           
                                                           TRAFO   Mielec 106  / własność PGE Dystrybucja /
   4.  miejsce dostarczania energii         
                              Stadion ul.Solskiego                                           
                       
   5.  współczynnik tg φ0              0,4.
   6.  moc przyłączeniowa Pp         300 kW
                                                        
   7.  moc umowna Pu                   a)  125 kW     b)  125 kW
                                                    
   8.  układ pomiarowo-rozliczeniowy           a)   PPE 480548211000037018  
                                                                              b)  PPE 480548211000015800

                                                     a)b)   przekładniki prądowe 800/5 A,
                                                          licznik energii czynnej jednotaryfowy ze wskazaniem       
                                                          mocy biernej /własność PGE Dystrybucja/,
    9. szacunkowa ilość  energii w okresie dostawy a)  150.000 kWh,b) 180.000 kWh

IV. Obiekt przy ul.Warszawskiej 5

   1.  grupa taryfowa                     C 11
   2.  grupa przyłączeniowa             V
   3.  przyłącze                            
                                               a)  z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej TRAFO Mielec  34 
                                                    / własność  PGE Dystrybucja /
                                                b) z rozdzielni n.n. stacji transformatorowej TRAFO Mielec 7
   4.  miejsce dostarczania energii         
                                                    złącze kablowe   w budynku                     
                             
   5.  współczynnik tg φ0              0,4.
   6.  moc przyłączeniowa Pp      a)       7   kW
                                                    b)      33  kW
   7.  moc umowna Pu                 a)         7 kW
                                                    b)       11 kW
   8.  układ pomiarowo-rozliczeniowy PPE 480548111002691548
                                                             PPE  480548111007565392
                                                     a)  licznik energii czynnej jednotaryfowy ze wskazaniem       
                                                          mocy biernej /własność PGE Dystrybucja/,                        
                                                    b) licznik energii czynnej jednotaryfowy ze wskazaniem        
                                                          mocy biernej /własność PGE Dystrybucja/,
    9. szacunkowa ilość energii w okresie dostawy  a) 4.000  kWh b) 800 kWh

UWAGA:
               ilość  energii podana w pkt.9  ma charakter  orientacyjny,  nie  stanowi  ze strony      
               Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii w podanej  ilości a Wykonawcy nie
               będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu  nie pobrania przez     
              Zamawiającego ilości energii określonej szacunkowo na potrzeby zamówienia.


