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     Wrocław, dnia 19.10.2022 r. 
 
Znak sprawy: WRO-WA.2720.67.2022 

 
Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia 

Odpowiedź na pytania Wykonawcy  
 

dotyczy: zapytania ofertowego WRO-WA.2720.67.2022 z dnia 17.10.2022 r., którego przedmiotem 

jest: „Wykonanie audytu ex-post budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu oraz 

budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział w Wałbrzychu” 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się  

o udzielenie zamówienia wpłynęło drogą elektroniczną w dniu 19.10.2022 r. pytanie dotyczące 

przepisów na podstawie których powinien być wykonany przedmiot zamówienia. 

Na podstawie Rozdziału XI. Zapytania ofertowego z dnia 17.10.2022 r. Zamawiający przekazuje treść 

pytania wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie: 

„W nawiązaniu do Państwa zapytania z dnia 17.10.2022 r. na „Wykonanie audytu ex-post budynku 

Urzędu Statystycznego we Wrocławiu i oraz budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu Oddział  

w Wałbrzychu” prosimy o wyjaśnienie kwestii: 

Zgodnie z pkt II 3. Zapytania ofertowego: 

Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury  

z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części 

audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego. 

Natomiast zgodnie z par. 1 pkt. 4 wzoru umowy: 

Audyt powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności ustawą  

z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 

497). 

Przepisy te nie pokrywają się, w związku z tym proszę o informację: zgodnie z jakimi przepisami 

powinien być wykonany przedmiot zamówienia” 

 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że audyt energetyczny winien być wykonany zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. z. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 

energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny 

opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U z 2009 r. poz. 346 oraz  z 2015 r. poz. 1606 

z poźń. zm.)  

W związku z powyższym zmianie ulega: 

1. zapis Rozdziału II pkt. 3 Zapytania ofertowego, który otrzymuje brzmienie: 

„Przedmiot zamówienia winien być wykonywany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu 
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energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu 

oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U z 2009 r. poz. 346 oraz  z 

2015 r. poz. 1606 z poźń. zm.).” 

2. zapis par. 1 pkt. 4 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego, który 

otrzymuje brzmienie:  

„Audyt powinien zostać wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, 

a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U z 2009 r. 

poz. 346 oraz z 2015 r. poz. 1606 z poźń zm.).” 

 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi stanowią integralną część 

Zapytania ofertowego z dnia 17.10.2022 r. 

 

 
p.o. DYREKTORA 

URZĘDU STATYSTYCZNEGO  
we Wrocławiu 
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