
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 
ratusze. 
 
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. Zakres zamówienia określa wykonanie opracowań dla 25 budynków. Czy jeŜeli w skład 
np. Urzędu Miasta wchodzi kilka budynków pod tym samym adresem naleŜy wykonać 
opracowanie dla jednego budynku czy dla wszystkich? 
Odpowiedź 5: Budynek będzie traktowany jako jeden samodzielny obiekt architektoniczny. 
JeŜeli budynki zasilane są z jednego węzła i są ze sobą połączone to nie mogą być 
traktowane jako osobne obiekty, podobnie jak szkoła zbudowana np. z 3 segmentów. JeŜeli 
nie ma połączeń to budynki w adresie mają oznaczenia typu 3, 3a, 3b itp.  
Podobnie w przypadku budynku szkoły, który jest podzielony administracyjnie na 2 części 
np. gimnazjum i szkoła podstawowa – część gimnazjalna moŜe być zupełnie inaczej 
zarządzana w porównaniu z częścią podstawówki i zalecenia do całości budynku mogą nie 
zostać zaakceptowane przez jedną ze stron. 
Audytora traktujemy jako specjalistę i to on będzie miał kluczowe zdanie w ocenie 
budynku/zespołu obiektów, takŜe na etapie ich wyboru. 
 
6. W jakiej wysokości są ustalone kary umowne? 
Odpowiedź 6: Załącznik nr 4 stanowi projekt umowy. W ramach wyjaśnienia do pytania: 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za : 
- zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 5% wynagrodzenia netto...... 
- zwłokę w usunięciu wad w wysokości 2% wynagrodzenia netto...... 
- za odstąpienie od umowy na skutek okoliczności za które odpowiada Wykonawca w 

wysokości 10% wynagrodzenia netto.... 
 



7. W załączniku nr 1 do umowy podany jest harmonogram prac. Według niego 40% 
przedmiotu zamówienia naleŜy oddać w do 15.09.2009 (czyli w 15 dni). Natomiast na 
wykonanie pozostałych 60% zamówienia jest 273 dni (licząc od 16.09.2009). Czy jest to błąd 
w harmonogramie? 
Odpowiedź 7: Zapis w harmonogramie jest poprawny. 
 
8. Prośba o przesłanie szacunkowej wartości zamówienia. 
Odpowiedź 8: Wartość zamówienia zostanie przedstawiona w dniu otwarcia ofert, tj. 
28.08.2009r. 


