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Odpowiedzialność za treści zawarte w niniejszym dokumencie ponoszą
autorzy. Nie muszą one odzwierciedlać stanowiska Wspólnoty Europejskiej.
Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji
w nim zawartych.

1 KRYTERIA KWALIFIKACJI
WYKONAWCÓW
Poniższy dokument został opracowany w ramach projektu SME Energy
CheckUp (http://energycheckup.eu) i zawiera wymagania oraz kodeks
postępowania dla wykonawców, którzy chcą się znaleźć w bazie kontaktów
prezentowanej użytkownikom kalkulatora stworzonego w ramach projektu.
Kryteria kwalifikacyjne zostały dostosowane do krajowych uwarunkowań
przez partnerów projektu, w oparciu o poniższe wymagania i kodeks
postępowania.

1.1 Wstęp
Niniejszy dokument zawiera podstawowe wymagania, które muszą
spełniać wykonawcy prac mających na celu poprawę efektywności
energetycznej przedsiębiorstw, ubiegając się o miejsce na liście widocznej na
stronie projektu SME Energy CheckUp.
Aby znaleźć się na liście SME Energy CheckUp, należy również podpisać i
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przestrzegać kodeksu postępowania.

1.2 Podstawowe wymagania
Wykonawca prac związanych z poprawą efektywności energetycznej



mieć siedzibę lub oddział operacyjny w jednym z państw członkowskich
Unii Europejskiej



prowadzić działalność gospodarczą zarejestrowaną w Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej



nie być w trakcie postępowania upadłościowego, likwidacji, w stanie
upadłości, układu z wierzycielami lub w innej podobnej sytuacji



być niekarany i nie powinno toczyć się przeciwko niemu postępowanie
sądowe lub administracyjne



spełniać wymagania BHP zgodnie z Dyrektywą 89/391/EWG w sprawie
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników w miejscu pracy



stosować się do krajowych przepisów z zakresu ubezpieczeń
społecznych.
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powinien:

1.3 Kodeks postępowania
1.3.1

Wstęp

Niniejszy dokument zawiera podstawowe zasady, których wykonawcy
zobowiązani są przestrzegać w praktyce zawodowej. Kodeks ten obowiązuje
wszystkich wykonawców znajdujących się na liście zamieszczonej na stronie
internetowej projektu SME Energy CheckUp.

1.3.2

Zasady

Wykonawca prac związanych z poprawą efektywności energetycznej



zaznajomić klientów z niniejszym kodeksem postępowania



działać w sposób profesjonalny, w dobrej wierze, przestrzegając zasad
lojalności, poufności, bezstronności, odnosić się z szacunkiem do klienta
i innych zatrudnionych przez niego wykonawców



archiwizować wszystkie dokumenty i informacje pozyskane w procesie
oceny, instalacji i konserwacji ale nie wykorzystywać ich ani nie
ujawniać żadnych poufnych informacji. Dane mogą być udostępniane
osobom trzecim tylko za zezwoleniem klienta i wyłącznie w celach
związanych z projektowaniem, wdrażaniem, zarządzaniem i
utrzymaniem środków poprawy efektywności energetycznej



ujawniać potencjalne konflikty interesów, np. współpracę z
konkurencją klienta, powiązania z pracownikami klienta itp. przed
rozpoczęciem pracy lub jeśli taki konflikt pojawi się później, niezwłocznie
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zobowiązuje się:

dążyć do efektywnego wykorzystania energii i zasobów, w zgodzie z
przepisami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa pracowników oraz
ochrony środowiska, zarówno we własnym przedsiębiorstwie i łańcuchu
dostaw, jak i u klienta



oferować przeszkolenie osób, które będą obsługiwać i konserwować
urządzenia służące poprawie efektywności energetycznej



sprawdzać możliwości poprawy efektywności energetycznej
zasugerowane przez kalkulator SME Energy CheckUp lub doradcę
energetycznego pod kątem oszczędności i okresu zwrotu inwestycji



ostrzegać klientów, jeśli zaobserwuje czynniki, które mogą mieć wpływ
na funkcjonalność środków poprawy efektywności energetycznej w
przedsiębiorstwie lub na prognozowane oszczędności



proponować zainstalowanie liczników/urządzeń pomiarowych w celu
kontroli efektywności energetycznej



proponować (jeśli to możliwe) przedłużenie gwarancji lub gwarancję
skuteczności danej metody poprawy efektywności energetycznej do
końca okresu zwrotu inwestycji.
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1.4 Załącznik I – najpopularniejsze metody
poprawy efektywności energetycznej
Poniższa lista najpopularniejszych sposobów, pozwalających
przedsiębiorcom z wybranych sektorów oszczędzać energię, nie jest
wyczerpująca. Może być ona wykorzystana do zbierania informacji od
wykonawców na temat ich oferty (dostawa, montaż, konserwacja).
Dostawa

Montaż

Konserwacja
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Sposoby
Oświetlenie (np. LED, świetlówki
energooszczędne,
metalohalogenkowe, etc.)
Systemy kontroli oświetlenia (czujki
ruchu, sterowanie zmierzchowe...)
Efektywne systemy grzewcze i
przygotowania ciepłej wody (np.
kotły, pompy ciepła, kolektory,
PVP...)
Wysokosprawne systemy wentylacji i
klimatyzacji
Systemy izolacji rur i kanałów
wentylacyjnych
Kurtyny powietrzne przy drzwiach
Wysokosprawne wentylatory i silniki
Systemy odzysku ciepła
Systemy kontroli (np zawory
termostatyczne, sensory CO2,
automatyka okienna, systemy kartyhotelowej,)
Wysokosprawne urządzenia
kuchenne (piekarniki, frytownice,
kawiarki, suszarki, zmywarki ....|)
Wysokosprawne urządzenia
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chłodzące
Systemy docieplenia budynku
Efektywne energetycznie okna
inne

