
  Termin składnia ofert 27.02.2023 r., godz. 9:00 
 

 
Specyfikacja  

Istotnych Warunków Zamówienia 
na wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków mieszkalnych  wielorodzinnych  
w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 
 
I. Informacje o zamawiającym i przedmiocie przetargu 

Zamawiający: 
Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa 
ul. Sowińskiego 14, 
33-100 Tarnów 
tel./fax. 14 656-77-11. 14 656-77-12. 
NIP: 873-000-66-63 

Przedmiotem przetargu jest wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 171 budynków 
mieszkalnych  wielorodzinnych w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie).  
 
Szczegółowe informacje dotyczące w/w budynków stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 
 
Osoby upoważnione do udzielania informacji w trakcie postępowania przetargowego: 
Anna Dudek  e-mail: anna.dudek@tsmtarnow.pl 
 
II. Zakres prac do wykonania: 

 
1. Wykonanie świadectw charakterystyki energetycznej dla 171 budynków w zasobach 

Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków z późniejszymi 
zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2022 poz.. 2206. 
 

UWAGA: Świadectwa charakterystyki energetycznej  dla każdego z budynków należy sporządzić  
w 3 egzemplarzach papierowych + dostarczyć i w wersji elektronicznej do Zamawiającego. 

 

Oferenci przed złożeniem ofert winni dokonać we własnym zakresie oględzin 
budynków.  
Zamawiający dla części budynków posiada audyt termomodernizacyjny, który może udostępnić celem 
sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Jednocześnie informujemy, że Zamawiający 
dla każdego budynku posiada inwentaryzację budynków. 

 
III. Termin realizacji prac:  

60 dni od daty podpisania umowy. 
 

IV. Oferta przetargowa 
1. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 
3. Oferta przetargowa winna zawierać: 

a) Nazwę i adres oferenta, 
b) Cenę jednostkową brutto za wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej 

dla budynku (cena jednostkowa brutto za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku): 

• Wariant 1 – w przypadku gdy Zamawiający posiada Audyt 
termomodernizacyjny 

• Wariant 2  - w przypadku gdy Zamawiający nie posiada audytu 
termomodernizacyjnego 

c) Oświadczenie oferenta o tym czy jest lub nie jest płatnikiem podatku VAT, 
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d) Oświadczenie oferenta, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub 
czynności, będących przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustaw 
nakładającymi obowiązek posiadania takich uprawnień, 

e) Oświadczenie oferenta, że zapoznał się z treścią wszystkich załączników do niniejszej 
SIWZ, 

f) Oświadczenie oferenta, że przyjmuje wszystkie wymogi zawarte w niniejszej 
specyfikacji, 

g) Referencje oferenta. 
h) Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu podatków i składek 

ubezpieczeniowych, 
i) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z kserokopią dokumentu 

potwierdzającego uprawnienia do realizacji przedmiotu zamówienia. 
j) Aktualną na okres realizacji zamówienia polisę potwierdzającą ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 
związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia. 

k) Podpisaną Klauzule informacyjną dla kontrahentów zgodnie z załącznikiem nr 3 
l)  Podpisane Oświadczenie o zgodzie na umieszczanie informacji o wykonawcy  

w miejscu prowadzenia prac załącznik nr 4 
4. Informacje zawarte w punktach a - f należy zamieścić w formularzu ofertowym stanowiącym 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
5. Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i spięte (zszyte) w sposób uniemożliwiający 

dekompletację zawartości oferty oraz zaparafowane przez Oferenta lub upoważnionego przez 
niego przedstawiciela. 

6. Pożądane jest, aby sporządzić ofertę w sposób umożliwiające jej wpięcie do segregatora. 
7. Dokumenty lub oświadczenia mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii 

poświadczonych za  zgodność z oryginałem. 
8. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane 

własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę .  
9. Brak dokumentów i wymagań wyszczególnionych w nin. specyfikacji może być przyczyną 

odrzucenia oferty. 
 

V. Kryteria oceny ofert 
 
a) Cena        waga   100 % 

  

Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie przedstawionych wyżej kryteriów oraz ich 
wag. Oferty oceniane punktowo. 

Maksymalna liczba punktów jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta, wynosi  
100 pkt.,  
 
W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane będą punkty za 
powyższe kryteria według następujących zasad: 

1. Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez oferenta: 

• Punkty za zaoferowaną cenę wyliczane będą według wzoru (zaokrąglone do liczb 
całkowitych w dół):  
 

 
(min. oferowana cena/cena badanej oferty) x waga kryterium (%) x 100 pkt. 

 

 
2. Przy wyborze wykonawcy zostaną wzięte pod uwagę wyłącznie oferty spełniające warunki 

określone w niniejszej specyfikacji. 
3. Zamawiający może odrzuci bez rozpatrywania oferty niewiarygodne, a w szczególności takie, 

które będą zawierały nieuczciwe ceny, to znaczy nadmiernie wygórowane lub rażąco niskie. 



3 / 3 

 

4. Dopuszcza się wybór ofert więcej niż jednego wykonawcy. 
 

VI. Warunki umowy 
1. zawarcie umowy z Wykonawcą nastąpi w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu 
2. przekazanie dokumentacji nastąpi w siedzibie Zamawiającego nie później niż 3 dni od terminu 

zakończenia prac.  
3. z przekazania dokumentacji odbioru zostanie sporządzony protokół przekazania. 
4. Zapłata za wykonane roboty zostanie przekazana na konto wykonawcy po przekazaniu 

dokumentacji i dostarczeniu faktury. 
5. w przypadku stwierdzenia wad przez Zamawiającego w wykonanych dokumentacjach 

Wykonawca obowiązany jest w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia wad do ich usunięcia. 
W przypadku braku odpowiedzi Wykonawcy na zgłoszone mu wady Zamawiający zleci 
usunięcie wad innej firmie, a kosztami wykonania obciąży Wykonawcę.  

6. Za szkody powstałe w trakcie wykonywania robót zawinione przez Wykonawcę  
w stosunku do mienia Zamawiającego lub mieszkańców budynku odpowiada Wykonawca. 
 

Wzory umów stanowią załączniki nr 2 do SIWZ. 
 

VII. Postanowienia końcowe 
1. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej specyfikacji. 
2. Zamawiający może wprowadzić zmiany w dokumentach przetargowych, jednak nie później niż 

jeden dzień przed terminem składania ofert. Każda wprowadzona zmiana stanie się częścią 
dokumentacji przetargowej i zostanie zamieszczona na stronie internetowej TSM 
(www.tsmtarnow.pl). 

3. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach w sekretariacie TSM ul. Sowińskiego 14  
w terminie do dnia 27.02.2023 r. godz. 9:00 z zaznaczeniem:  

„PRZETARG NA  WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKÓW  
W ZASOBACH TSM” 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą specyfikacją mają zastosowanie przepisy Kodeksu 
Cywilnego i Prawa Budowlanego. 

5. Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu 
w całości lub jego części bez podania przyczyny. 

 
Tarnów, dnia 17.02.2023 r. 


