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1  KLAUZULA INFORMACYJNA RODO  

1.1 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1.1.1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej 
Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 150, tel. 32 330 46 00, e-mail: info@pkm-
gliwice.com.pl 

1.1.2 W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w PKM, Sp. z o.o. 
osobą właściwą do udzielenia wyjaśnień i odpowiedzi jest powołany w dniu 25.05.2018 roku  
Inspektor ochrony danych osobowych, e-mail: iod@pkm-gliwice.com.pl 

1.1.3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu 
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego: wykonanie 
audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności 
energetycznej. 

1.1.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 
Prawo zamówień publicznych (Dz.u.2019.2019 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;   

1.1.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy 
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 

1.1.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących 
jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 
danych wynikają z ustawy Pzp;   

1.1.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

1.1.8 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 
RODO; 

1.1.9 Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, 

gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO.  
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2  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

2.1. Wykonanie audytu energetycznego dla PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności 

energetycznej.  

Kody CPV: 

- 71314300-5 – usługi doradcze w zakresie wydajności energetycznej 
- 79212000-3 - usługi audytu  

2.2. Zakres prac audytu, stanowiącego przedmiot zamówienia obejmuje: 

a) wykonanie audytu efektywności energetycznej budynków, obiektów budowlanych i urządzeń 

technologicznych wskazanych w załączniku nr 1 

b) wykonanie audytu efektywności energetycznej środków transportu wskazanych w załączniku nr 2  

c) sporządzenie inwentaryzacji budynków, budowli, sieci i innych elementów w zakresie niezbędnym do 

wykonania audytu 

d) sporządzenie audytu efektywności energetycznej przedsiębiorstwa, zgodnie z ustawą o efektywności 

energetycznej  

e) przygotowanie zawiadomienia do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o sporządzonym audycie 

energetycznym – zgodnie z art. 38 ustawy o efektywności energetycznej 

f) udzielenie dodatkowych informacji i wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego audytu na zapytanie 

Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki 

2.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie 8 zapytania ofertowego – Wzór umowy. 

2.4. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia oględzin każdego obiektu, sieci, instalacji 

wymienionych w Załącznikach nr 1 do umowy 

2.5. Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu audyt efektywności energetycznej w ilości 2 sztuk 

(słownie: dwóch) kompletnych egzemplarzy sporządzonych w języku polskim w formie pisemnej. Wszystkie 

strony każdego z egzemplarzy audytu oraz załączniki musza być trwale złączone w sposób uniemożliwiający 

ich zdekompletowanie oraz w wersji elektronicznej w formie pdf, na płycie CD/DVD lub innym powszechnie 

stosowanym nośniku danych elektronicznych dla każdego z obiektów, sieci, instalacji. 

2.6. Audyt energetyczny powinien być wykonany przez osobę/osoby posiadające aktualne uprawnienia do 

wykonywania audytów energetycznych. 

2.7. Audyt efektywności energetycznej nie może być sporządzony w sposób uproszczony. 

2.8. Informacje dodatkowe: 

 

Lp. Rodzaj nośnika  Jednostka Łączna ilość za rok 
2020 

Zużycie na 
potrzeby własne w 
2020 

Odsprzedaż w 
2020 

1 Energia 
elektryczna 

kWh 396 570,00 396 570,00 - 

2 Energia cieplna GJ 2 587,62 2 587,62 - 

3 Olej opałowy Litr Brak zakupu 1 150,00 - 

4 Olej napędowy ON Litr 5 452 099,00 4 831 076,95 621 022,05 

5 Woda miejska m3 5 574,00 5 574,00 - 
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3  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

3.1. Prace należy wykonać w terminie do 31 sierpnia 2021r.  

4  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYMAGANE OD WYKONAWCÓW: 

4.1 udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który: 
4.1.1 nie podlega wykluczeniu, tj. wobec którego nie zachodzą okoliczności określone w art. 108 ust. 1 

pkt 1-6 ustawy Pzp.  
4.1.2 nie podlega wykluczeniu na postawie następujących dodatkowych przesłanek: 

4.1.2.1 o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. tj. w stosunku, do którego otwarto 
likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł 
układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje 
się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;  

4.2 Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust.1 pkt 1, 2 i 5 
lub art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 110 ust. 2, 
z uwzględnieniem postanowień zawartych w ust. 3 tegoż artykułu. 

4.3 Spełnia warunki udziału dotyczące:  
4.3.1 zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie precyzuje warunków 

w tym zakresie; 
4.3.2 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Zamawiający nie 

precyzuje warunków w tym zakresie; 
4.3.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej, przez co Zamawiający rozumie: 

4.3.3.1 posiadanie przez Wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 
sumę ubezpieczenia równą co najmniej 500 000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych ) 

4.3.4 zdolności technicznej lub zawodowej:  
 4.3.4.1      wiedzy i doświadczenia przez co Zamawiający rozumie należyte wykonanie w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym 
okresie, minimum dwóch audytów energetycznych - każdy o wartości co najmniej 40 000 
zł brutto. 
 4.3.4.2    posiadanie potencjału kadrowego przez co Zamawiający rozumie dysponowanie 
osobami, które posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawa nakłada obowiązek posiadania 
takich uprawnień. 

4.3.5 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego 
ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do 
reprezentowania ich w postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

4.3.6 Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniające zasoby, składa 
wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek 
dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

5  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA. 

5.1 W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w punkcie 4 Wykonawca winien złożyć: 

5.1.1 Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 112 ustawy Pzp (Załącznik A1 
do Formularza ofertowego).  

5.2 W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa 
w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ,a także art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca winien złożyć: 
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5.2.1 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także 
art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

5.2.2 Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej 
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę 
gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. 4.3.3.1. 

5.2.3 W przypadku , o którym mowa w pkt 4.3.6 zapytania ofertowego - oświadczenie o braku 
podstaw wykluczenia podmiotu udostepniającego zasoby, wg wzoru stanowiącego załącznik A2 
do Formularza ofertowego. 

5.2.4 Wykaz należycie wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem składania 
ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie minimum dwóch audytów 
energetycznych, każdy o wartości co najmniej 40 000 zł brutto, z załączeniem dowodów 
określających czy audyty zostały wykonane należycie , przy czym dowodami, o których mowa, 
są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego audyty były 
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest 
w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty (Załącznik nr B do 
formularza ofertowego). 

5.2.5 Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności 
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat 
kwalifikacji zawodowych niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie dysponowania tymi osobami 
(Załącznik C do Formularza ofertowego) 

6  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  

6.1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości co 
najmniej 1 200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych). 

6.2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Dokument polecenia dokonania 
przelewu nie jest dowodem dokonania wpłaty - potwierdzeniem dokonania wpłaty jest uznanie kwotą 
wadium rachunku Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 

6.3. Oferta Wykonawcy, który nie wniósł wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 
ustawy Pzp.  

6.4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp. 

6.5. Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego na konto BNP Paribas 
Bank Polska S.A. 74 1600 1172 0002 3304 9488 6150,  

6.1 podając na poleceniu przelewu informację: „Wadium – Wadium – Wykonanie audytu energetycznego 
PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej, nr sprawy: 
PKM/TR/PU/02/2021". 

6.6. Wadium w formach innych niż pieniężna winno być wniesione za pośrednictwem platformy, 
Zamawiający wymaga złożenia dokumentu w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem, iż będzie on 
podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę 
gwarancji/poręczenia. 

6.7. Dokument gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej, poręczenia powinien zawierać nieodwołalne 
zobowiązanie wypłaty kwoty określonej w gwarancji/poręczeniu na pierwsze, pisemne żądanie 
Zamawiającego, w przypadku zaistnienia przesłanek dla zatrzymania wadium określonych w art. 98 
ust. 6 ustawy Pzp, bez jakichkolwiek dodatkowych warunków. 

6.8. Zamawiający zwraca wadium w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 1 oraz 2 ustawy Pzp 
z uwzględnieniem postanowień o których mowa w art. 98 ust. 3 ustawy Pzp. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. 
PKM/TR/PU/02/2021 

str.7. 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

6.9. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je zgodnie z art. 98 ust. 4  ustawy Pzp. 

6.10. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi 
lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. 

6.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy 
Pzp. 

7  SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA 
OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający wprowadza 
jako obowiązującą w toku niniejszego postępowania formę pisemną przekazywania informacji, 
dokumentów, oświadczeń, wniosków, zawiadomień itp.  

7.2. W postępowaniu komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się tylko 
elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. (dalej zwana jako „Platforma 
Zakupowa” lub „Platforma”), tj. oferta oraz wszelkie dokumenty elektroniczne, oświadczenia, wnioski 
lub elektroniczne kopie dokumentów, oświadczeń lub wniosków, o których mowa w Zapytania 
ofertowego, składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem 
https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

7.3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, 
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu 
opisane zostały w Regulaminie Internetowej Platformy zakupowej platformazakupowa.pl 
Open Nexus Sp. z o.o. (http://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin ). 

7.4. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Zapytaniu ofertowym 
i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

7.5. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, a jej treść musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego. 

7.6. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem nieważności w języku polskim z zachowaniem postaci 
elektronicznej w formie .pdf, tzn. powinna być własnoręcznie podpisana (czytelny podpis albo 
pieczątka imienna i podpis) przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu 
Wykonawcy. Jeżeli oferta będzie podpisana przez  inne osoby Wykonawca powinien dołączyć 
pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w jego imieniu dla osób podpisujących ofertę. 
Dopuszcza się złożenie oferty w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem 
elektronicznym wystawionym przez dostawcę kwalifikowalnej usługi zaufania, będącego podmiotem 
świadczącym usługi certyfikowane – podpis elektroniczny, spełniające wymagania bezpieczeństwa 
określone w ustawie z dnia 05.09.2016r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej 
(Dz.U.2016 poz. 1579). 

7.7. Ofertę należy złożyć elektronicznie przy użyciu Platformy Zakupowej Open Nexus Sp. z o.o. za 
pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/pkm_gliwice . 

7.8. Termin składania ofert upływa w dniu  27.05.2021r. 

7.9. Uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest pracownik Zamawiającego: 

Izabela Skiba - Kierownik działu Inwestycji Remontów i Utrzymania Zakładu, tel.: 600 921 019. 

8  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 90 dni licząc od dnia składania ofert, tj. do dnia 
25.08.2021r. 
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9  WZÓR UMOWY - ISTOTNE POSTANOWIENIA 

Zawarta w Gliwicach w dniu …………………… roku: 

PRZEDSIĘBIORSTWEM KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ  
SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W GLIWICACH 

z siedzibą w: 44-100 Gliwicach, ul. Chorzowska 150,  

działającym na podstawie wpisu do rejestru Sądu Rejonowego w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102832, 

NIP: 631-21-25-476, kapitał zakładowy: 46 714 500 zł, 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- …………………. – ………………., 

- …………………. – ………………., 

zwanym dalej Zamawiającym, 

oraz: 

……………………………………….. 

z siedzibą w: …………………………………….. 

działającym na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego …………………., 

NIP: ……………………., kapitał zakładowy: ………………………… zł, 

w imieniu i na rzecz którego działają: 

- …………………. – ………………., 

- …………………. – ………………., 

zwaną dalej Wykonawcą. 

 

§ 1. Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest sporządzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa Zamawiającego 
obejmującego: audyty efektywności energetycznej budynków, obiektów budowlanych, urządzeń 
technologicznych oraz środków transportu, zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 
20.05.2016r. (Dz.U.2016.831) oraz aktami wykonawczymi, w tym w szczególności Rozporządzeniem 
Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu  sposobu sporządzania audytu efektywności 
energetycznej z dnia 10.08.2012r. (Dz.U.2012.962), zwany w dalszej części umowy „audytami”. 

2. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa Zamawiającego, o którym mowa w ust. 1, ma na celu 
przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenia informacji o potencjalnych 
oszczędnościach energii. 

3. Audyt energetyczny należy przeprowadzić na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i 
możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii 
elektrycznej, zapotrzebowania na moc. 

4. Audyt powinien zawierać szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, 
w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 90% 
całkowitego zużycia energii przez przedsiębiorstwo Zamawiającego; 

5. Audyt powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu 
budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby uwzględnić 
oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy 
dyskonta. 

6. Audyt powinien zostać wykonany przez osoby posiadające aktualne uprawnienia niezbędne do 
realizacji przedmiotu umowy. 

mailto:info@pkm-gliwice.com.pl


Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. 
PKM/TR/PU/02/2021 

str.9. 

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej, Sp. z o.o. w  Gliwicach ul Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 

tel. 32 330 4600; fax 32 330 4601; e-mail: info@pkm-gliwice.com.pl; www.pkm-gliwice.com.pl 

 

7. Wykonawca w ramach niniejszej umowy, przygotuje zawiadomienie do Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki o sporządzonym audycie energetycznym – zgodnie z art. 38 Ustawy o efektywności 
energetycznej. 

8. W ramach umowy, Wykonawca jest zobowiązany udzielić wszelkich dodatkowych informacji i 
wyjaśnień dotyczących przeprowadzonego audytu  na ewentualne zapytania Prezesa Urzędu Regulacji i 
Energetyki. 

9. Szczegółowy wykaz budynków, obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych przedstawiony jest w 
załączniku nr 1 do umowy. 

10. Szczegółowy wykaz środków transportu przedstawiony jest w załączniku nr 2 do umowy. 
 

§ 2. Osoby uprawnione do kontaktów 

1. Osobą upoważnioną do nadzorowania realizacji umowy ze strony Zamawiającego 
jest………………………………….. 

2. Osobą upoważnioną do nadzorowania wykonywania umowy ze strony Wykonawcy 
jest: ……………………….. 

 

§ 3. Termin realizacji 

1. Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu umowy oraz przygotowania zawiadomienia do Prezesa 

Urzędu Regulacji Energetyki do dnia 31.08.2021r. 

 

§ 4. Przekazanie przedmiotu umowy 

 

1. Wykonawca przekaże Zamawiającemu protokołem przekazania przedmiotu umowy audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa wraz z zawiadomieniem do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o którym mowa w § 1 
ust. 7, w terminie wskazanym w §3 zapytania ofertowego. 

2. Audyt efektywności energetycznej zostanie przekazany Zamawiającemu w ilości 2 sztuk (słownie: dwóch) 
kompletnych egzemplarzy (każdego z audytów) sporządzonych w języku polskim w formie pisemnej. 
Wszystkie strony każdego z egzemplarzy audytu oraz załączniki muszą być trwale złączone w sposób 
uniemożliwiający ich zdekompletowanie oraz w wersji elektronicznej w formie pdf, na płycie CD/DVD lub 
innym powszechnie stosowanym nośniku danych elektronicznych dla każdego z obiektów, sieci, instalacji. 

3. Wykonawca wraz z przekazaniem audytów jest zobowiązany do przekazania oświadczenia o ich 
kompletności, braku wad prawnych i fizycznych (technicznych) oraz zgodności z zasadami współczesnej 
wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami Ustawy o 
efektywności energetycznej i aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz polskimi normami. 
 

§ 5. Podwykonawcy 

1. Wykonawca, po uzyskaniu zgody Zamawiającego na piśmie, ma prawo powierzyć podwykonawcom 

posiadającym odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia, wiedzę i doświadczenie wykonanie  

        następujących części zamówienia: 

- audyt energetyczny budynków dotyczący termomodernizacji – ……………………………. 

2. Wykonawca informuje Zamawiającego o zamiarze odstąpienia od podwykonawcy/ów z co najmniej 
14 dniowym wyprzedzeniem. 

3. Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 
4. Za działania i zaniechania podwykonawców, którymi Wykonawca posługuje się przy realizacji przedmiotu 

umowy, Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania.  
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§ 6. Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie 
z Zapytaniem ofertowym oraz ofertą Wykonawcy, przedstawioną w formularzu ofertowym. 

2. Łączne wynagrodzenie, za przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, wyraża się kwotą:  

- netto ……………….. zł., słownie: …………………………. zł 00/100 

- podatek VAT (23%) ………………………. zł., słownie: …………………………………………..zł 00/100 

- brutto ……………………. zł., słownie: ………………………………… zł 00/100 

3. Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktury wystawionej po podpisaniu protokołu 
przekazaniu przedmiotu umowy. 

4. Dokonanie płatności nastąpi w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury VAT, pod 
warunkiem, że Wykonawca dostarczy prawidłowo sporządzoną fakturę Zamawiającemu w terminie do 
5 dni po jej wystawieniu. W przypadku opóźnienia w dostarczeniu faktury, termin zapłaty ulega 
odpowiedniemu przedłużeniu, tj. o ilość dni opóźnienia. Rachunek bankowy Wykonawcy musi 
znajdować się w prowadzonym elektronicznie przez Ministerstwo Finansów  „Wykazie podmiotów 
zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do 
rejestru VAT” Brak rachunku na ww. Wykazie jest podstawą do wstrzymania płatności do momentu 
ujawnienia rachunku w Wykazie, lub wskazania przez Wykonawcę  innego jego rachunku, który jest 
ujawniony w ww. wykazie. 

5. Na podstawie art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych (tj. Dz.U.2020 poz. 935) Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego 
przedsiębiorcy. 

6. Faktura może zostać dostarczona do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą tradycyjną lub za 
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ustawie o elektrycznym fakturowaniu 
w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi partnerskie publiczno-
prawnym (Dz.U.2018 poz. 2191). 

7. Bez pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca nie może przenieść wierzytelności przysługujących mu na 

podstawie niniejszej umowy. 

§ 7. Warunki gwarancji i rękojmi 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot niniejszej umowy na okres 12 
miesięcy. Niezależnie od udzielonej gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady przez okres 12 miesięcy, na zasadach określonych w kodeksie cywilnym za wady wykonanych 
opracowań. 

2. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu przekazania przedmiotu umowy. 

 

§ 8. Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że będzie posiadał wszelkie autorskie prawa majątkowe do całej dokumentacji, 
która powstała w związku i w wyniku wykonania przedmiotu umowy, zarówno wykonanej bezpośrednio 
przez Wykonawcę jak i przez podwykonawców (zwane jako: „Majątkowe Prawa Autorskie"). 

2. Majątkowe Prawa Autorskie do całej dokumentacji, która powstała w wyniku wykonania przedmiotu 
umowy przechodzą na Zamawiającego z chwilą podpisania przez Strony protokołu przekazania przedmiotu 
umowy, o którym mowa w §4 ust. 1 niniejszej umowy. 

3. Przejście Majątkowych Praw Autorskich obejmuje następujące pola eksploatacji: 
3.1 odtwarzanie, wprowadzanie zmian, zwielokrotnianie dowolną techniką i utrwalanie utworu, w tym w 

szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w tym 
między innymi poprzez nośniki pamięci, a także poprzez druk oraz urządzenia elektroniczne; 

3.2 przekazywanie, przechowywanie, wyświetlanie, wprowadzanie do pamięci komputera wraz z prawem 
do dokonywania modyfikacji; 
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3.3 prawo do wykorzystywania w każdy sposób i w każdej formie w Internecie i w innej sieci 
komputerowej; 

3.4 wystawianie, publikowanie i udostępnianie w każdy inny sposób z użyciem dowolnej techniki w celach 
niekomercyjnych; 

3.5 tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany. 
4. Wykonawca zobowiązuje się do należytego wykazania wszystkich Majątkowych Praw Autorskich będących 

przedmiotem przeniesienia na rzecz Zamawiającego poprzez przedstawienie dokumentów 
potwierdzających nabycie przez Wykonawcę tych praw do części dokumentacji opracowanej przez 
podwykonawców lub też poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej, że dana część dokumentacji 
jest jego samodzielnym dziełem i że posiada do niej wszelkie prawa autorskie, wyłączne i samodzielne. 

5. Wynagrodzenie o którym mowa w § 6 ust. 2 umowy, obejmuje pełne i kompletne wynagrodzenie z tytułu 
przeniesienia Majątkowych Praw Autorskich, o których mowa w niniejszym paragrafie. 

6. W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią z jakimkolwiek roszczeniem w stosunku do 
Zamawiającego z tytułu Majątkowych Praw Autorskich, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu 
wszelkich kosztów i szkód poniesionych przez Zamawiającego w związku z wystąpieniem takich roszczeń. 

7. Wykonawca zobowiązuje się do niewykorzystywania autorskich praw osobistych ze szkodą dla interesów 
Zamawiającego lub w sposób utrudniający realizację inwestycji. 

 

§ 9. Kary umowne 

1. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy – 
w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto podanej w § 6 ust. 2 za każdy kalendarzowy dzień 
zwłoki w stosunku do terminu wskazanego w § 3. 

2. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie 
rękojmi za wady i/lub gwarancji jakości - w wysokości 1 % wartości przedmiotu umowy brutto podanej 
w § 6 ust. 2 za każdy kalendarzowy dzień zwłoki w stosunku do terminu wyznaczonego Wykonawcy na 
usunięcie wad. 

3. Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za 
które Wykonawca ponosi odpowiedzialność - w wysokości 10 % wartości przedmiotu umowy brutto 
podanej w § 6 ust. 2. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia obliczonych zgodnie z postanowieniami niniejszej 
umowy kar umownych z należnego Wykonawcy wynagrodzenia na co ten wyraża zgodę. Jeżeli 
Zamawiający nie skorzysta z prawa potrącenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, bez względu na 
przyczynę, wszelkie kary umowne określone w niniejszej umowie będą płatne przez Wykonawcę w 
terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty lub noty 
obciążeniowej, na rachunek wskazany w wezwaniu lub nocie. Za opóźnienie w płatności kar umownych 
Zamawiającemu przysługują odsetki w wysokości ustawowej. 

5. Strony zastrzegają sobie  prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przekraczającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

§ 10. Warunki końcowe 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach postanowień art. 455 ust. 1 
pkt. 1 ustawy Pzp, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, w formie aneksu do 
umowy. 

2. Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano 
wyboru Wykonawcy: 
a) konieczność wprowadzenia zmian do umowy w następstwie siły wyższej rozumianej jako zdarzenie 

nagłe, nieprzewidziane i niezależnie od woli Stron, którego skutki są niemożliwe do zapobieżenia, 
uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stale lub na pewien czas, któremu nie 
można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. Siła wyższa może 
obejmować, ale nie ogranicza się do wyjątkowych zdarzeń lub okoliczności wymienionych niżej: wojna, 
akty terroryzmu, strajki, epidemia, katastrofy żywiołowe, jak: trzęsienia ziemi, huragany, powodzie. 
Wpływ siły wyższej na realizację zamówienia musi być realny, tzn. sam fakt jej wystąpienia na 
określonym obszarze nie powoduje automatycznego przedłużenia terminu realizacji umowy, ale 
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czynnik ten musi mieć realny wpływ na sposób realizacji zamówienia, co Wykonawca powinien 
wykazać. 

b) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 
realizację przedmiotu zamówienia; 

c) w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana stawki podatku od towaru i usług (VAT), dla faktur 
wystawionych po zmianie stawki podatku, podatek VAT będzie obliczony w obowiązującej stawce, bez 
konieczności zmiany umowy; 

d) konieczność wprowadzenia zmian w organizacji spełniania świadczenia w przypadkach, gdy jest 
to uzasadnione potrzebami Zamawiającego, w szczególności zmiana: terminu usługi, lub sposobu 
rozliczania umowy, lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian uwarunkowań 
finansowych po stronie Zamawiającego; zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany 
wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy 
w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 ppkt a) oraz b) 

4. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku, o którym mowa w pkt 3  wraz 
z dokumentami potwierdzającymi jego zasadność. Wniosek powinien zostać złożony niezwłocznie, 
jednakże nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 
powinien dowiedzieć się o danych okolicznościach. W terminie 7 dni roboczych od dnia jego otrzymania 
Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania i powiadomienia 
Wykonawcy o akceptacji wniosku lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt. 1  ustawy Pzp w szczególności zmiana danych 
teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między stronami umowy. 

6. Zbycie wszelkich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy przez Wykonawcę, wymaga pisemnej 
zgody Zamawiającego. 

7. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 
8. Wszelkie sprawy sporne wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie rzeczowo właściwy Sąd 

dla siedziby Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zamawiający:       Wykonawca: 
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Załącznik nr 1 do umowy 
 
 
Wykaz budynków, obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych: 
 

WYKAZ BUDYNKÓW 

lp. nr inwentarzowy obiekt (nazwa) rok budowy kubatura (m³) 

1 4-1078 Budynek administracyjny 1972 6 540,00 

2 4-1075 
Hala autobusowa - warsztat naprawczy 

autobusów 1972 30 780,00 

3 4-1081 Budynek Stacji Paliw 1972 532,00 

4 4-1147 Budynek rozdzielni niskiego napięcia 1972 56,92 

5 4-1087 Barak - warsztat 1972 962,50 

6  4-1144 Portiernia  2003 255,00 

7 4-2109 Budynek przepompowni ścieków 1972 87,92 

8 4-1134 Wiata (była szczękownia) 1988 98,00 

 
 

Kotłownie - urządzenia grzewcze 

lp. typ urządzenia grzewczego moc [kW] ilość kotłów rodzaj paliwa 

1 DETEM P-160 222 1 olej opałowy 

2 DETEM P-56 72,7 2 olej opałowy 

3 DETEM P-67 83,7 1 olej opałowy 

4 nagrzewnice RCE 24 23,8 2 gaz ziemny 

5 promienniki SOLARONICS TU 17 8,2 5 gaz ziemny 

6 promienniki SOLARONICS TL 23 11,4 32 gaz ziemny 
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Sprężarki 

lp. typ urządzenia grzewczego ciśnienie moc [kW] sztuk 

1 sprężarka śrubowa KAESER BSD 72 11 bar 37 2 

     

     
Transformatory 

lp. typ urządzenia elektrycznego moc [KVA] ilość szt. rok produkcji 

1 typ TADa nr fabryczny 123554 400 1 1968 

 2 

Transformator olejowy 6,3/0,42 kV 

moc 400 kVA  

nr inwentarzowy 630-04-006384 400 1 2017 
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Załącznik nr 2 do umowy 
 
 
Wykaz środków transportu: 
 

Lp. Marka i rodzaj pojazdu Rok produkcji 
Rodzaj 

pojazdu 

Rodzaj 

paliwa 

1 VOLVO B10B LE  1999 autobus ON 

2 MAN NL 222  2000 autobus ON 

3 MAN NL 222  2000 autobus ON 

4 MAN NL 223  2001 autobus ON 

5 MAN NL 223  2001 autobus ON 

6 MAN NL 223 2001 autobus ON 

7 MAN NL 223  2002 autobus ON 

8 MAN NL 223  2002 autobus ON 

9 MAN NL 223  2002 autobus ON 

10 SOLARIS URBINO 15  2005 autobus ON 

11 SOLARIS URBINO 15  2005 autobus ON 

12 SOLARIS URBINO 15  2005 autobus ON 

13 SOLARIS URBINO 15  2005 autobus ON 

14 MAN A 21  2006 autobus ON 

15 MAN A 21  2006 autobus ON 

16 MAN A 21  2006 autobus ON 

17 MAN A 23  2006 autobus ON 

18 MAN A 23  2006 autobus ON 

19 SOLARIS URBINO 18  2006 autobus ON 

20 SOLARIS URBINO 18  2006 autobus ON 

21 SOLARIS URBINO 18 2006 autobus ON 

22 SOLARIS URBINO 18 2006 autobus ON 
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23 SOLARIS URBINO 18  2006 autobus ON 

24 SOLARIS URBINO 18  2006 autobus ON 

25 SOLARIS URBINO 12  2008 autobus ON 

26 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

27 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

28 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

29 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

30 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

31 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

32 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

33 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

34 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

35 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

36 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

37 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

38 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

39 SOLARIS URBINO 18  2008 autobus ON 

40 SOLARIS URBINO 18  2008 autobus ON 

41 SOLARIS URBINO 12  2008 autobus ON 

42 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

43 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

44 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

45 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

46 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

47 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

48 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 
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49 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

50 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

51 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

52 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

53 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

54 SOLARIS URBINO 12 2008 autobus ON 

55 SOLARIS URBINO 12  2008 autobus ON 

56 SOLARIS URBINO 12  2008 autobus ON 

57 VOLVO 7700  2008 autobus ON 

58 SOLARIS URBINO 18  2010 autobus ON 

59 SOLARIS URBINO 18  2010 autobus ON 

60 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

61 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

62 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

63 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

64 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

65 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

66 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

67 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

68 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

69 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

70 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

71 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

72 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

73 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

74 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 
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75 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

76 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

77 SOLARIS URBINO 18 2010 autobus ON 

78 MAN A23 LION'S CITY G  2011 autobus ON 

79 MAN A23 LION'S CITY G  2011 autobus ON 

80 MAN A23 LION'S CITY G  2011 autobus ON 

81 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

82 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

83 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

84 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

85 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

86 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

87 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

88 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

89 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

90 Scania CN 6X2/2 OmniCity  2011 autobus ON 

91 SOLARIS URBINO 12 2012 autobus ON 

92 SOLARIS URBINO 12 2012 autobus ON 

93 SOLARIS URBINO 12 2012 autobus ON 

94 SOLARIS URBINO 12 2012 autobus ON 

95 SOLARIS URBINO 12  2012 autobus ON 

96 SOLARIS URBINO 12  2012 autobus ON 

97 SOLARIS URBINO 15 2012 autobus ON 

98 SOLARIS URBINO 15 2012 autobus ON 

99 SOLARIS URBINO 15 2012 autobus ON 

100 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 
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101 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

102 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

103 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

104 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

105 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

106 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

107 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

108 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

109 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

110 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

111 SOLARIS URBINO 15 2013 autobus ON 

112 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

113 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

114 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

115 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

116 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

117 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

118 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

119 SOLARIS URBINO 12 2013 autobus ON 

120 SOLARIS URBINO 12  2013 autobus ON 

121 SOLARIS URBINO 12  2013 autobus ON 

122 SOLARIS URBINO 15 2014 autobus ON 

123 SOLARIS URBINO 15 2014 autobus ON 

124 SOLARIS URBINO 15 2014 autobus ON 

125 SOLARIS URBINO 15 2014 autobus ON 

126 SOLARIS URBINO 15 2014 autobus ON 
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127 SOLARIS URBINO 15  2014 autobus ON 

128 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

129 SOLARIS URBINO 18  2008 autobus ON 

130 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

131 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

132 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

133 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

134 SOLARIS URBINO 18 2008 autobus ON 

135 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

136 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

137 SOLARIS URBINO 12 2017 Autobus ON 

138 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

139 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

140 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

141 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

142 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

143 SOLARIS URBINO 12 2017 autobus ON 

144 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

145 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

146 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

147 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

148 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

149 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

150 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

151 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

152 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 
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153 SOLARIS URBINO 18 2016 autobus ON 

154 SOLARIS URBINO 18  2016 autobus ON 

155 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

156 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

157 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

158 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

159 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

160 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

161 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

162 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

163 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

164 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

165 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

166 SOLARIS URBINO 18 2019 autobus ON 

167 SOLARIS URBINO 12 2019 autobus ON 

168 SOLARIS URBINO 12 2019 autobus ON 

169 SOLARIS URBINO 12 2019 autobus ON 

170 SOLARIS URBINO 12 2019 autobus ON 

171 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

172 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

173 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

174 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

175 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

176 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

177 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

178 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 
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179 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

180 SOLARIS URBINO 12 2020 autobus ON 

 

    

 Pojazdy niekomunikacyjne Rok produkcji 

Rodzaj 

paliwa 

 

1 

Samochód specjalny - holownik 

(Scania) 
2013 ON 

 
2 Renault Kangoo 2002 ON 

 
3 Citroen Berlingo 2002 ON 

 
4 Opel Insignia 2014 ON 

 
5 Ciągnik rolniczy 1990 ON 

 
6 Ładowarka 1995 ON 
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FORMULARZ OFERTOWY 

Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, zgodnie z ustawą  
o efektywności energetycznej . 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 

Wykonawca: 

 Zarejestrowana nazwa firmy : 
  

 
 
 

 Zarejestrowany adres firmy 
  

 
 
 

 REGON: 
  

 Numer telefonu: 
  

 Numer faxu 
  

 Numer konta bankowego: 
  

 Adres strony www: 
  

 Adres e-mail: 
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Niniejszym oferujemy wykonanie zamówienia:  

 

 
Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, zgodnie z ustawą 

o efektywności energetycznej. 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 

Wyszczególnienie Kwota zł Słownie zł 

[1] [2] [3] 

Wartość netto  
 

 

 

Kwota podatku od 

towarów i usług [VAT] 

  

Wartość brutto 
  

 

1. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności zgodnie z wymogami określonymi we wzorze umowy.  
2. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią „Zapytania ofertowego” i uznajemy się za związanych określonymi 

w nim postanowieniami i zasadami postępowania. 
3. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w „Zapytaniu ofertowym”. 
4. Oświadczamy, że zawarty w „Zapytaniu ofertowym” Wzór Umowy został przez nas zaakceptowany 

i zobowiązujemy się do jej zawarcia na ww. warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w przypadku wyboru naszej oferty. Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie zawarcia umowy z 
naszej winy wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi.  

5. Deklarujemy, iż wszystkie oświadczenia, informacje, dokumenty złożone w ofercie są kompletne, prawdziwe 
i dokładne w każdym szczególe. 

6. Oświadczamy, że całość zamówienia wykonamy we własnym zakresie, bez udziału podwykonawców / część 
zamówienia dotycząca …………………………………. zostanie wykonana przy udziale podwykonawców. 
(* - niepotrzebne skreślić)  

7. Oświadczamy, iż znana jest nam treść art. 297 §1 kodeksu karnego  „Kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej 
osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, 
przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia 
dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji 
kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5.” 

8. Wadium w kwocie ................ zł zostało wniesione w dniu .................................... w formie ................................. 
9. Na czas prowadzonego postępowania wyznaczam(y): 

osobę do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym w sprawie niniejszego zamówienia publicznego  

(podać: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, adres e’mail) 
 ……….………………............... ................................................................................................................... 
 oraz podajemy: 

adres do korespondencji: ……………………………………………………………......................................... 

nr faksu do korespondencji: …………………………………………….......................................................... 
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10. Na ............. kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. 
11. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO* wobec osób 

fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie 
zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.** 
 

 

 

____________________________ 

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. 
UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).  

 
** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku 

informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego 

wykreślenie).

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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Załącznik nr A1: ”Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu” 

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie Zapytania ofertowego niniejszym składamy 

oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie: 

 

Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, zgodnie z ustawą  
o efektywności energetycznej 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

 

 

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu 
                                                                  

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  nnrr  AA22::  ””OOśśwwiiaaddcczzeenniiee  WWyykkoonnaawwccyy  oo  bbrraakkuu  ppooddssttaaww  ddoo  wwyykklluucczzeenniiaa  zz  ppoossttęęppoowwaanniiaa””  

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie, w trybie Zapytania ofertowego niniejszym składamy 
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w sprawie:  
 

Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach, zgodnie z ustawą  
o efektywności energetycznej. 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 

Nazwa Wykonawcy 

  

  

Adres: 

  

  

w imieniu Wykonawcy oświadczamy, że: 

brak jest podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy Pzp, a także art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

 

 

 

  Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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ZZaałłąącczznniikk  BB::  „„DDoośśwwiiaaddcczzeenniiee  zzaawwooddoowwee”” 

„Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności 

energetycznej” 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 

Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich trzech lat:  

 

Rodzaj audytu 

 

Wartość usługi 

(brutto) 

Nazwa i adres odbiorcy 

(zleceniodawcy) 

Okres realizacji 

Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 

 

 

 

 

   

     

     

     

 

Uwaga: Do niniejszego załącznika należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały 

wykonane należycie . 

   
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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  ZZaałłąącczznniikk  CC::  „„WWyykkaazz  oossóóbb,,  kkttóórree  bbęęddąą  uucczzeessttnniicczzyyćć  ww  wwyykkoonnaanniiuu  zzaammóówwiieenniiaa””  

„Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą o efektywności 

energetycznej” 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

 
 
Zamówienie niniejsze wykonywać będą następujące osoby: 

  

Imię i nazwisko Pełniona funkcja Podstawa dysponowania 

   

   

   

   

  

Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca skorzysta z regulacji art. 118 ust 3 ustawy i będzie polegać na 

osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował 

zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, należy wypełnić Załącznik D Formularza 

ofertowego. 

  

  

   
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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  ZZaałłąącczznniikk  DD::  „„ZZoobboowwiiąązzaanniiee  iinnnnyycchh  ppooddmmiioottóóww  ddoo  ooddddaanniiaa  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  WWyykkoonnaawwccyy  

nniieezzbbęęddnnyycchh  zzaassoobbóóww””    

Pełna nazwa podmiotu oddającego do dyspozycji 

niezbędne zasoby* 
Adres podmiotu 

 
 

 

 

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz  

……………………………………………………………..…………………………………………… 

(nazwa Wykonawcy składającego ofertę) 

do dyspozycji następujące niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia  

pn. „Wykonanie audytu energetycznego PKM, Sp. z o.o. w Gliwicach zgodnie z ustawą  

o efektywności energetycznej” 

nr sprawy: PKM/TR/PU/02/2021 

Wyszczególnienie zasobów 

Wiedzę i doświadczenie w postaci: 

………………………………………………………………………………………….. 

Jednocześnie oświadczamy, iż będziemy uczestniczyć w realizacji danego zamówienia jako 

podwykonawca w zakresie udostępnianych zasobów wiedzy i doświadczenia. 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia w postaci: 

………………………………………………………………………………………….. 

   
Umocowani przedstawiciele podmiotu oddającego 

dyspozycji niezbędnych zasobów: 

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 

   
Upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawcy: 

   

   

(data)  (podpis, pieczęć) 
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