
Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie audytów energetycznych i świadectw 
charakterystyki energetycznej dla 25 obiektów uŜyteczności publicznej – ogłoszenie BZP Numer: 
198395 - 2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 
 
1. Czy budynki dla których mają być wykonane audyty energetyczne i świadectwa 
charakterystyki energetycznej są tymi samymi budynkami ? 
Odpowiedź 1: budynki dla których mają być wykonane audyty energetyczne i świadectwa 
charakterystyki energetycznej są tymi samymi budynkami. 
 
2. Czy jest znana lista konkretnych obiektów (np. adresy obiektów, powierzchnia, 
kubatura, liczba kondygnacji, itp.) ? 
Odpowiedź 2: Nie ma przygotowanej listy obiektów. Budynki zostaną wybrane podczas 
konsultacji z władzami lokalnymi. Będą to budynki uŜyteczności publicznej – szkoły  
i siedziby urzędów. 
 
3. Czy budynki dla których wykonywane będą audyty energetyczne posiadają aktualną  
i kompletną dokumentację arch-budowlaną, instalacji c.o., wentylacji mechanicznej (o ile 
występuje w budynku)? 
Odpowiedź 3: WiąŜe się bezpośrednio z odpowiedzią na 2 pytanie. Stowarzyszenie nie 
posiada dokumentacji budynków. Na etapie wybierania budynków kluczowym będzie, aby 
posiadały one stosowną dokumentację. 
 
4. Kto będzie ponosił dodatkowe koszty związane z inwentaryzacją budynków w przypadku 
szczątkowej dokumentacji lub jej braku ? 
Odpowiedź 4: zgodnie z SIWZ - Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania we własnym 
zakresie wszystkich niezbędnych materiałów i dokumentów, słuŜących realizacji niniejszej 
umowy w tym: planów, dokumentacji architektonicznej itp. Wykonawca zobowiązuje się 
równieŜ do samodzielnego pokrycia kosztów delegacji do wskazanych miejscowości. 
 
5. W wykazie wykonanych opracowań (załącznik nr 3) jest wymóg przedstawienia 
referencji dla budynków o kubaturach ponad 12 000 m3. Jak duŜo obiektów objętych 
zakresem zamówienia posiada kubaturę przekraczającą 12 000 m3? 
Odpowiedź 5: WiąŜe się bezpośrednio z odpowiedzią na 2 pytanie – brak listy wybranych 
obiektów uniemoŜliwia stwierdzenie jaką mają kubatur ę. Wymóg przedstawienia referencji 
dla wykonania pięciu audytów i dwóch świadectw charakterystyki energetycznej  
w obiektach uŜyteczności publicznej o kubaturze minimum 12 000m3 kaŜdy, ma na celu 
poświadczenie umiejętności, doświadczenia i profesjonalizmu Wykonawcy, gwarantujących 
naleŜyte wykonanie zamówienia. 


