
        Chorzów, dnia 21.02.2017 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: GT/76/2017. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Wykonanie audytu energetycznego przedsiębiorstwa” – 

nr sprawy: GT/76/2017, wyjaśniamy:  

 

Pytanie 1: 

Czy posiadają Państwo wykaz zużycia (wraz z ilością) energii w ciągu ostatnich 12 miesięcy 

(elektrycznej, gazowej, cieplnej, paliw płynnych i stałych) w podziale na poszczególne 

obiekty/lokalizacje. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie danych.   

Odpowiedź:  

Zamawiający posiada dane szczegółowe o zużyciu, które udostępni wyłonionemu 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 2: 

Podawane przez Państwa średnioroczne zużycie energii na wozokilometr wynosi 2,834 

kWh/wzkm. Czy posiadają Państwo wykaz zużycia przez poszczególne pojazdy w podziale 

na energię trakcyjną i nietrakcyjną (ogrzewanie, oświetlenie, itd.) oraz średnioroczne zużycie 

energii przez poszczególne typy pojazdów trakcyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dane o średniorocznym zużyciu energii przez poszczególne typy 

szynowego  taboru komunikacyjnego. Nie posiadamy natomiast danych o wielkościach 

energii pobieranej na cele trakcyjne i nietrakcyjne (ogrzewanie wagonów, ich oświetlenie 

itp.). Wielkość podana w OPZ (2,834 kWh/wzkm) zawiera w sobie również energię 

zużywane na „cele nietrakcyjne”.  

Pytanie 3: 

Czy posiadają Państwo dokumentację budowlaną (przekroje, rzuty, opisy budowlane) 

obiektów objętych audytem umożliwiające określenie strat cieplnych obiektu? Jeśli tak, czy 

jest ona pełna, czy tylko częściowa? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada dokumentację techniczną jedynie w ograniczonym zakresie, najczęściej 

są to książki obiektów budowlanych.  

 

Pytanie 4: 

Czy budynki były w ostatnich latach objęte audytami oraz inwentaryzacjami budowlanymi 

oraz inwentaryzacjami urządzeń? Czy dokumenty te będą udostępnione na etapie realizacji 

zadania? 

Odpowiedź: 

Obiekty kubaturowe i liniowe Zamawiającego będą poddane audytowi energetycznemu po 

raz pierwszy. Zamawiający w ramach bieżącej działalności prowadził, zgodnie z wymogami 

Prawa Budowlanego uproszczone, okresowe przeglądy techniczne.  

 

Pytanie 5: 

Czy posiadają Państwo systemy pomiarowe zużycia energii i czy dane są agregowane. Jeżeli 

takowe występują, to czy dane te będą udostępnione. Czy poszczególne urządzenia i ciągi 



technologiczne na terenie Państwa obiektów posiadają opomiarowanie mierzące czas pracy i 

zużycie energii elektrycznej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada system  umożliwiający pozyskiwanie danych o zużyciu energii 

elektrycznej oraz poborze mocy przez podstacje trakcyjne. Zamawiający posiada bazę tych 

danych.  

 

Pytanie 6: 

Czy dysponujecie Państwo wykazem floty samochodowej uwzględniającym zużycie paliwa 

przez poszczególne pojazdy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dysponuje danymi dotyczącymi zużycia paliwa przez poszczególne pojazdy 

samochodowe i udostępni je wyłonionemu Wykonawcy audytu na jego prośbę.  

 

Pytanie 7: 

Czy mają Państwa w planach przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej? 

Czy dane na ten temat zostaną udostępnione? 

Odpowiedź: 

Zamawiający posiada plan zamierzeń służących poprawie efektywności energetycznej 

niemniej  oczekuje, że wyłoniony Wykonawca  w dokumentacji audytowej przedstawi 

alternatywne propozycje działań w tym zakresie wraz z ich opłacalnością.  

 

Pytanie 8: 

Czy posiadają Państwo zbiorcze zestawienie parametrów poszczególnych podstacji 

trakcyjnych (moce, ilość i rodzaje prostowników itd.)? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający posiada charakterystyczne dane techniczne dotyczące poszczególnych 

podstacji trakcyjnych i udzieli ich wyłonionemu Wykonawcy na jego prośbę. 

 


