
Ogłoszenie nr 560068360-N-2020 z dnia 21-04-2020 r.  

Bielsko-Biała: Opracowanie audytów energetycznych wraz z wykonaniem ekspertyz ornitologiczno-

chiropterologicznych dla 5 budynków oraz opracowanie jednego zbiorczego audytu „ex-ante” dla 8 

budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach konkursu pn. "Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" – Podziałanie 1.7.1  

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej  

tak  

Należy wskazać projekt/program: Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych 

w województwie śląskim. Poddziałanie 1.7.1.  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 509789-N-2020  

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:  

nie  

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:  

tak  

Numer ogłoszenia: 510045168-N-2020  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Krajowy numer 

identyfikacyjny 07001907700000, ul. Lipnicka  26, 43-300  Bielsko-Biała, woj. śląskie, państwo 

Polska, tel. 33 499 06 02, e-mail przetargi@zgm.eu, faks 33 499 06 02; 499 06 11.  

Adres strony internetowej (url): www.zgm.eu  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  



Opracowanie audytów energetycznych wraz z wykonaniem ekspertyz ornitologiczno-

chiropterologicznych dla 5 budynków oraz opracowanie jednego zbiorczego audytu „ex-ante” dla 8 

budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach konkursu pn. "Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim" – Podziałanie 1.7.1  

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  

ZGM/DZ/13/2020/ADM  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Usługi  

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych 

lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - 

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:  

1.Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na: 1) opracowanie audytów energetycznych 

wraz z wykonaniem ekspertyz ornitologiczno-chiropterologicznych dla 5 budynków oraz opracowanie 

jednego zbiorczego audytu energetycznego „ex-ante” dla 8 budynków znajdujących się w zasobie 

mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, dla 

projektu pn. "Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie 

śląskim" – Podziałanie 1.7.1., 2) audyty energetyczne należy opracować, z uwzględnieniem warunków 

i wymagań określonych w: a) Regulaminie Konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Zmniejszenie emisyjności 

gospodarki, Działania 1.7 – Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa 

śląskiego, Poddziałania 1.7.1 – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych       

w województwie śląskim, b) audyty energetyczne dla budynków objętych zamówieniem winny być 

opracowane w zakresie zbieżnym z zapisami Regulaminu Konkursu, 3) wykonane audyty 

energetyczne dla 5 budynków wraz z ekspertyzami ornitologiczno-chiropterologicznymi i wykonany 

audyt zbiorczy „ex-ante” dla 8 budynków zostaną wykorzystane na potrzeby naboru wniosków            

o dofinansowanie ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Śląskiego na lata 2014-2020. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługą o ustalonych standardach 

jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu.              

W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne 

dodatkowe koszty, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp  

II.4) Główny kod CPV: 71241000-9  

Dodatkowe kody CPV:  

71310000-4,  

71313440-1,  

71314300-5  

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa 

ramowa/dynamiczny system zakupów:  

Termin realizacji zamówienia - 22 dni od dnia zawarcia umowy  



SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA: Opracowanie audytów energetycznych wraz z wykonaniem ekspertyz ornitologiczno-

chiropterologicznych dla 5 budynków oraz opracowanie jednego zbiorczego audytu „ex-ante” dla 8 

budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, a zarządzanych przez 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, w ramach konkursu pn. "Wspieranie efektywności energetycznej 

w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY 

RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 11/03/2020  

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z 

KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM 

ZAKUPÓW:  

"PERLEX" Paweł Zarzycki,  perlex@wp.pl,  Osiedle Oświecenia 13/33,  31-635,  Kraków,  kraj/woj. 

małopolskie  

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 

10000.00 PLN.  

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE  

 

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY  

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:  

17/04/2020  

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:  

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:  Zamówienie na dodatkowy 

zakres usług obejmujący opracowanie audytów energetycznych "ex-ante" dla dwóch budynków i 

włączenie ich do zbiorczego audytu energetycznego "ex-ante" nie objętych zamówieniem 

podstawowym o łącznej wartości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie 

w umowie. Wartość zmian nie przekracza 29% wartości zamówienia podstawowego.  

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:  

Z uwagi na konieczność rozszerzenia wniosku konkursowego składanego przez Zamawiającego            

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I 

zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie 

województwa sląskiego, Poddziałanie 1.7.1.Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach 

mieszkalnych w województwie śląskim, należało zlecić, poprzez rozszerzenie umowy podstawowej, 

Wykonawcy usług dotychczasowych wykonanie dodatkowych audytów energetycznych "ex-ente" dla 

dwóch budynków nie objętych zamówieniem podstawowym i włączenie ich do wykonywanego          

w ramach zawartej umowy zbiorczego audytu energetycznego "ex-ante", gdyż jest to niezbędne do 



prawidłowego wykonania całego zakresu zamówienia oraz złożenia wniosku o dofinansowanie w 

ramach wyżej wymienionego konkursu.  

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:  

 

 

            W imieniu Zamawiającego 

               Ireneusz Kiecak Dyrektor 

        Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej 


