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Gdańsk, dnia 09.06.2015r. 

 
 
Zawiadomienie o zmianie treści zaproszenia do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia 
audytu energetycznego, odpowiedź na zapytania, przesunięcie terminu składania ofert,  
 
Zamawiający:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743  Gdańsk 
tel.: (58) 300-92-12, tel. komórkowy: 888-822-206, faks: (58) 300-92-10 
Przedmiot zamówienia: usługa wykonania audytu energetycznego; 
Rodzaj postępowania: postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 9 
sierpnia 2013r. poz. 907 z późn. zm.) na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy. 
 
Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania dotyczące treści 
zaproszenia do złożenia oferty na usługę przeprowadzenia audytu energetycznego. 
Zapytania dotyczyły niżej wymienionych kwestii. 
 
1. Czy warunek dotyczący członkostwa w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych jest 
warunkiem koniecznym do złożenia oferty?  
Audytami energetycznymi zajmujemy się od przeszło 10 lat i mamy na swoim koncie 
kilkadziesiąt obiektów oświatowych i przemysłowych w tym obiekty zabytkowe 
(przykładowo Zakład Karny w Cieszynie) - nie jesteśmy natomiast członkami ZAE. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza Wykonawców, którzy nie są członkami Zrzeszenia Audytorów 
Energetycznych. 
W związku z tym Zamawiający zmienia treść zaproszenia do złożenia oferty na usługę 
przeprowadzenia audytu energetycznego.  
Zmiana dotyczy punktu IV zaproszenia. 
Punkt IV zaproszenia przed zmianą: 
„IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące 
warunki: 
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi 
stosowne uprawnienia, tj. do wykonywania audytów energetycznych i będącymi członkami 
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych; 
- posiada wiedzę i doświadczenie w postaci wykonania minimum jednego audytu 
energetycznego, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich 3 lat od 
daty składania ofert;”  
 
Punkt IV zaproszenia po zmianie: 
„IV. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące 
warunki: 
- dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, posiadającymi 
stosowne uprawnienia, tj. do wykonywania audytów energetycznych; 
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- posiada wiedzę i doświadczenie w postaci wykonania minimum jednego audytu 
energetycznego, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich 3 lat od 
daty składania ofert;”  
 
2. Czy posiadają Państwo dokumentację architektoniczną budynku (mam na myśli rzuty 
budynku) czy też na potrzeby audytu energetycznego należy wykonać pełną inwentaryzacje 
architektoniczną? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada rzuty budynku. Zamawiający jest w trakcie wykonywania 
inwentaryzacji architektonicznej, która będzie wykonana w połowie lipca. W związku z tym 
Wykonawca rozpocznie wykonanie audytu po otrzymaniu inwentaryzacji od 
Zamawiającego. 
 
3. Czy poza analizą termomodernizacji budynku, instalacji CO i CWU oraz wentylacji w 
ramach audytu Inwestor oczekuje analizę rozwiązań OZE (pompy ciepła, ogniwa 
fotowoltaiczne) oraz modernizacji oświetlenia? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Audyt powinien zawierać: 
- propozycje zastosowania sprawnych urządzeń oraz instalacji o niskim zużyciu energii, a 
także rozwiązań OZE, 
- propozycje systemów zarządzania energią optymalizujących zużycie w zależności od 
potrzeb Zamawiającego, 
- zastosowanie precyzyjnego programu pomiarów zużycia. 
 
4. Czy w ramach audytu proponowane rozwiązania mają posiadać opinię konserwatora 
zabytku i jeśli tak to w jakiej formie (czas oczekiwania na opinię przekracza często 30 dni). 
Odpowiedź Zamawiającego: 
W ramach audytu proponowane rozwiązania nie mają posiadać opinii konserwatora 
zabytku. Audyt ma być przeprowadzony na potrzeby projektu sektorowego dotyczącego 
termomodernizacji budynków uczelni artystycznych. Zamawiający zwróci się o opinię 
konserwatora w późniejszym etapie, tj. na etapie przygotowywania dokumentacji 
projektowej.  
 
5. Czy Zamawiający dostarczy inwentaryzację obiektu czy też po stronie wykonawcy jest jej 
wykonanie na potrzeby audytu i należy to ująć w wycenie usługi? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca nie wykonuje inwentaryzacji obiektu. Zamawiający jest w trakcie 
wykonywania inwentaryzacji architektonicznej, która będzie wykonana w połowie lipca. W 
związku z tym Wykonawca rozpocznie wykonanie audytu po otrzymaniu inwentaryzacji od 
Zamawiającego. 
 
________________________________________________________________________ 
 
W związku ze zmianą treści zaproszenia Zamawiający zmienia termin składania ofert.  
Zamawiający zmienia termin składania ofert z 10.06.2015r. na 12.06.2015r. 
Poniżej punkt VIII zaproszenia po zmianie terminu składania ofert. 
„VIII. TERMIN SKŁADANIA OFERT 
Oferty należy dostarczyć do dnia: 12.06.2015r. do godz.12:00, w wybrany sposób: 
- faksem: na nr (058) 300-92-10,  
lub 
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- e-mailem na adres: e.wisniewska@amuz.gda.pl 
lub 
- dostarczyć osobiście, 
lub 
- przesłać pocztą lub kurierem, 
z adnotacją: oferta na przeprowadzenie audytu energetycznego 
 
Wykonawca powinien upewnić się czy oferta dotarła.  
Adres do korespondencji 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki, ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk 
Dział Zamówień Publicznych (pokój 415, budynek czerwony).” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W załączeniu: 
- formularz oferty po zmianie 
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           załączniku nr 1 
 
FORMULARZ OFERTY 
 
 
…………………………………. 
pieczątka Wykonawcy 
 
……………………………………. 
miejscowość i data 
 
Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę: 
 

Lp Przedmiot  
zamówienia 

cena  
netto 

cena 
brutto 

1 Przeprowadzenie audytu 
energetycznego budynku 
czerwonego (ul.Łąkowa 1-2, Gdańsk) 

  

 
Cena za przedmiot zamówienia zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu 
zamówienia.  
 
Oświadczamy, że audyt będzie spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. (Dz.U.Nr 43 poz.346) w sprawie szczegółowego zakresu 
i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a 
także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. 
 
Oświadczamy, że osoby (osoba), które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadają  
stosowne uprawnienia, tj. do wykonywania audytów energetycznych. 
 
Oświadczamy, że osoby (osoba), które będą wykonywać przedmiot zamówienia, posiadają 
wiedzę i doświadczenie w postaci wykonania minimum jednego audytu energetycznego, w 
obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, w okresie ostatnich 3 lat od daty składania ofert. 
 
Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:  
do 21 dni od daty zlecenia przez Zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 

................................................................................ 
podpis i pieczątka osoby (osób)  
uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy 

     lub pełnomocnika 
 
 
 
 


