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Oświadczenie o spełnieniu Finansowego Kamienia Milowego 

Typ jednostki rynku mocy1  nowa jednostka rynku mocy wytwórcza 

☐ modernizowana jednostka rynku mocy wytwórcza 

Nazwa jednostki rynku mocy Blok 4 

 

Jednostkowy poziom nakładów inwestycyjnych netto (CAPEX), zł/MW  3 500 000,00 

Całkowite nakłady inwestycyjne netto, zł  17 500 000,00  

Sumaryczny udział wartości wszystkich poniesionych nakładów inwestycyjnych 
wskazanych w zestawieniu w odniesieniu do całkowitych nakładów inwestycyjnych, % 

25,71 

Sumaryczny udział wartości wszystkich zawartych umów w odniesieniu do całkowitych 
nakładów inwestycyjnych, % 

26,23 

 

 
1 Właściwe zaznaczyć. 

Z komentarzem [A1]: Nazwa jednostki rynku mocy 
podana we wniosku o certyfikację. 

Z komentarzem [A2]: Wartość zaktualizowana i 
potwierdzona w dokumencie stanowiącym aktualizację 
niezależnej ekspertyzy, o którym mowa w pkt. 14.1.1.5 
regulaminu rynku mocy. 

Z komentarzem [A3]: Zaktualizowana wartość 
całkowitych nakładów inwestycyjnych, potwierdzona w 
dokumencie stanowiącym aktualizację niezależnej 
ekspertyzy, o którym mowa w pkt. 14.1.1.5 regulaminu 
rynku mocy. 

Z komentarzem [A4]: Wartość obliczona jako iloraz 
sumy wszystkich wykazanych wartości księgowych 
nakładów netto alokowanych na jednostkę rynku mocy 
do zaktualizowanych całkowitych nakładów 
inwestycyjnych. 

Z komentarzem [A5]: Wartość obliczona jako iloraz 
sumy wszystkich wykazanych wartości księgowych 
umów netto alokowanych na jednostkę rynku mocy do 
zaktualizowanych całkowitych nakładów 
inwestycyjnych. 
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Zestawienie poniesionych nakładów inwestycyjnych 

Lp. Rodzaj 
dokumentu 
księgowego 

Numer 
dokumentu 
księgowego 

Data 
wystawienia 
dokumentu 
księgowego 

Opis towaru lub usługi 
objętej dokumentem 
księgowym 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki rynku 
mocy 

Wartość całkowita 
dokumentu księgowego 
netto, zł 

Wartość księgowa nakładów 
netto alokowana na jednostkę 
rynku mocy2, zł 

1.  Faktura VAT  FV/2019/233 27.10.2019 Budowa Bloku 4 w formule „pod 
klucz” – etap 1 część A.  

Usługa objęta fakturą jest 
dedykowana tylko dla tej jednostki 
rynku mocy.   

Budowa Bloku 4 – etap 1 część A:  
prace związane z wybudowaniem 
wszystkich budynków.   

 900 000,00   900 000,00  

2.  Faktura VAT  FV/2019/207 20.12.2019 Budowa Bloku 4 w formule „pod 
klucz” – etap 1 część B.  

Usługa objęta fakturą jest 
dedykowana tylko dla tej jednostki 
rynku mocy.   

Budowa Bloku 4 – etap 1 część B:  
prace związane z wybudowaniem 
wszystkich budynków.   

3 600 000,00  3 600 000,00  

Sumaryczna wartość księgowa netto poniesionych nakładów inwestycyjnych wskazanych w zestawieniu, zł 4 500 000,00 

  

 
2 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 

Z komentarzem [A6]: W przypadku, gdy dana pozycja 
dotyczy tylko jednostki rynku mocy będącej 
przedmiotem oświadczenia kwota alokowana jest równa 
całkowitej wartości dokumentu księgowego.  



Zał. 14.1 do Regulaminu Rynku Mocy 

Wzór oświadczenia o spełnieniu Finansowego Kamienia Milowego 

 

Strona 3 z 4 

Informacje o zawartych umowach z dostawcami urządzeń lub na realizację jednostki rynku mocy 

L.p. Numer 
umowy 

Rodzaj 
umowy 

Data 
zawarcia 
umowy 

Strony 
umowy 

Termin 
realizacji 
umowy 

Zakres prac objętych 
umową 

Sposób powiązania z 
realizacją jednostki 
rynku mocy 

Wartość całkowita 
umowy netto, zł 

Wartość księgowa umowy 
netto alokowana na 
jednostkę rynku mocy3, zł 

1.  2019/01 inwestycyjna 10.01.2019 Inwestor: 
XXXX S.A  

Wykonawca: 
AAAA Sp. z 
o.o. 

31.12.2019 Budowa Bloku 4 w formule 
„pod klucz” – etap 1.  

Usługa objęta umową jest 
dedykowana tylko dla tej 
jednostki rynku mocy.   

Budowa Bloku 4– etap 1:  
prace związane z 
wybudowaniem budynków.   

 900 000,00   900 000,00  

2.  2019/01 inwestycyjna 11.03.2019 Inwestor: 
XXXX S.A  

Wykonawca: 
AAAA Sp. z 
o.o. 

19.12.2019 Budowa Bloku 4 w formule 
„pod klucz” – etap 2.  

Usługa objęta umową jest 
dedykowana tylko dla tej 
jednostki rynku mocy.   

Budowa Bloku 4– etap 2:  
dostawa i montaż kotłów.   

3 600 000,00  3 600 000,00  

3.  2019/02 inwestycyjna 11.01.2019 Inwestor: 
XXXX S.A  

Wykonawca: 
BBBB Sp. z 
o.o. 

31.12.2019 Nadzór inwestorski  Usługa objęta umową jest 
dedykowana tylko dla tej 
jednostki rynku mocy.   

Nadzór inwestorski dotyczył 
budowy Bloku 4: etapu 1. i 
etapu 2.  

 90 000,00   90 000,00  

Sumaryczna wartość księgowa netto zawartych umów wskazanych w zestawieniu, zł 

 

4 590 000,00 

 

 
3 Zgodnie z pkt. 7.4.5.6 Regulaminu Rynku Mocy. 

Z komentarzem [A7]: W przypadku, gdy dana pozycja 
dotyczy tylko jednostki rynku mocy będącej 
przedmiotem oświadczenia kwota alokowana jest równa 
całkowitej wartości umowy. 
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Dodatkowe informacje4  

 

Oświadczam, że podane powyżej informacje potwierdzają spełnienie Finansowego Kamienia Milowego. 

Oświadczam, że podane powyżej informacje są rzetelne, kompletne oraz wolne od błędów rachunkowych. 

Data dd.mm.rrrr  

Podpis          

 

 
4 Pole nie jest obowiązkowe. 

Z komentarzem [A8]: Należy podać datę podpisania 
dokumentu. 

Z komentarzem [A9]: Należy złożyć podpis 
kwalifikowany osoby składającej oświadczenie w 
systemie PURM, posiadającej umocowanie do 
reprezentowania dostawcy mocy w procesach 
związanych z monitoringiem umów mocowych (na 
podstawie załącznika nr 4.3 do regulaminu rynku mocy 
stanowiącego pełnomocnictwo). 
 
UWAGA: Nie jest konieczne podpisanie oświadczenia 
zgodnie z reprezentacją dostawcy mocy. 


