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Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 

 

 

Dotyczy projektu: „Likwidacja niskiej emisji na terenie miasta Bytom w latach 

2020-2021” - Kontrakt IV – Budowa sieci ciepłowniczych (2021)”. 

 

 

Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zamawiający informuje, że na 

realizację zamówienia zamierza przeznaczyć następujące kwoty dla następujących części:  

 

1. Dla Części A: 482.578,20 zł brutto (słownie : czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące 

pięćset siedemdziesiąt osiem złotych 20/100 groszy). 

2. Dla Części B: 1.413.823,50 zł brutto (słownie : jeden milion czterysta trzynaście 

tysięcy  osiemset dwadzieścia trzy złote 50/100 groszy). 

3.  Dla Części C: 505.308,60 zł brutto (słownie : pięćset pięć tysięcy trzysta osiem 

złotych 60/100 groszy).  

4. Dla Części D: 1.237.060,20 zł brutto (słownie : jeden milion dwieście trzydzieści 

siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 20/100 groszy). 

5.  Dla Części E: 50.166,78 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt 

sześć złotych 78/100 groszy). 

6. Dla Części F:  2.172.303,00 zł brutto (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dwa 

tysiące trzysta trzy złote 00/100 groszy). 

7. Dla Części G: 130.453.80 zł brutto (słownie : sto trzydzieści tysięcy czterysta 

pięćdziesiąt trzy złote 80/100 groszy). 

8. Dla Części H: 467.892,00 zł brutto (słownie : czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy 

osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100 groszy). 



 

9. Dla Części I: 231.240,00 zł brutto (słownie : dwieście trzydzieści jeden tysięcy 

dwieście czterdzieści złotych 00/100 groszy). 

10. Dla Części J: 450.180,00 zł brutto (słownie : czterysta pięćdziesiąt tysięcy sto 

osiemdziesiąt złotych 00/100 groszy). 

11. Dla Części K: 50.430,00 zł brutto (słownie : pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści 

złotych 00/100 groszy). 

12. Dla Części L: 173.430,00 zł brutto (słownie : sto siedemdziesiąt trzy tysiące 

czterysta trzydzieści złotych 00/100 groszy). 

13. Dla Części M: 152.520,00 zł brutto (słownie : sto pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset 

dwadzieścia złotych 00/100 groszy). 

14. Dla Części N: 114.390,00 zł brutto (słownie : sto czternaście tysięcy trzysta 

dziewięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 

15. Dla Części O: 318.139.50 zł brutto (słownie : trzysta osiemnaście tysięcy sto 

trzydzieści dziewięć złotych 50/100 groszy). 

16. Dla Części P: 175.644,00 zł brutto (słownie sto siedemdziesiąt pięć tysięcy cześćset 

czterdzieści cztery złote 00/100 groszy). 

 

co łącznie daje kwotę 8.125.559,58 zł brutto (słownie :  osiem milionów sto dwadzieścia pięć 

tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 58/100 groszy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 
        Kierownik zamawiającego 
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