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INFORMACJA O MODYFIKACJI TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

 
Dotyczy: Postępowania nr 12/ZO/2022 na Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego 
(inspektora nadzoru) przy realizacji  prac budowlano - montażowych dla zadania: „Modernizacja 
systemu ciepłowniczego MPEC Nowy Targ Sp. z o.o. – Powstańców Śląskich 1”. 
 
Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Nowy Targ Sp. z o.o.  udziela wyjaśnień 
do złożonych w niniejszym postępowaniu pytań oraz modyfikuje zapytanie ofertowe  
w poniższym zakresie: 
 
Pytanie nr 1: 
 
Załącznik nr 7 do zapytania- wzór umowy 
 
„Prosimy o zmianę zapisu dot. ograniczenia odpowiedzialności odszkodowawczej  - wprowadzenie jej 
ograniczenia do 100% wartości umowy.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy w zakresie wskazanym 
w pytaniu, tj. dopisuje się w §9 pkt. 6 o treści: „Maksymalna kara umowna nie może przekroczyć  
100 % wartości wynagrodzenia brutto określonego  w § 6 ust.1 umowy.” 

 
Pytanie nr 2: 
 
Załącznik nr 7 do zapytania- wzór umowy 
 
„Prosimy o informację dot. ewentualnej waloryzacji wynagrodzenia” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na waloryzację wynagrodzenia z tytułu inflacji, ani też z tytułu żadnych 
urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT, w związku  
z powyższym w §6 dopisuje się pkt. 7 o treści: „Wynagrodzenie ustalone w ust.1 nie będzie podlegać 
waloryzacji z tytułu inflacji, ani też z tytułu żadnych urzędowych zmian podatków, ceł i opłat za 
wyjątkiem urzędowej zmiany podatku VAT. W przypadku urzędowej zmiany podatku VAT 
wynagrodzenie zostanie odpowiednio zmienione przy uwzględnieniu zapłaconej przed zmianą podatku 
części wynagrodzenia.” 
 
Pytanie nr 3: 
 
Załącznik nr 7 do zapytania- wzór umowy 
 
„Prosimy o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę” -  dot. naliczania ewentualnych kar umownych” 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na zmianę zapisów we wzorze umowy w zakresie wskazanym 
w pytaniu, tj. zmienia się  §9 pkt. 1 ppkt. 1) d): „Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za: 
zwłokę w terminowym dokonaniu odbiorów robót: częściowych, zanikowych, końcowego – za każdy 
przypadek 1 000,00 zł”. 

 
Pytanie nr 4: 
 
Załącznik nr 7 do zapytania- wzór umowy 
 
„Uprzejmie prosimy o informację o biurze IK – czy udostępniacie Państwo miejsca biurowe czy  
w grę wchodzi zamówienie kontenera?” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż wyraża zgodę na udostępnienie Wykonawcy, na okres obowiązywania 
umowy, miejsca biurowego w budynku administracyjnym Zamawiającego, w związku  
z powyższym w §2 dopisuje się pkt. 4 o treści „Zamawiający udostępnia bezpłatnie Wykonawcy, na 
okres obowiązywania umowy, miejsce biurowe bez wyposażenia w budynku administracyjnym 
Zamawiającego.” 
 
Pytanie nr 5: 
 
Załącznik nr 7 do zapytania- wzór umowy 
 
„Prosimy o informację o rozliczaniu mediów.” 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, iż koszty zużycia mediów /c.o. woda, ścieki, energia elektryczna, energia 
cieplna/ ponosić będzie Zamawiający, w związku z powyższym  w §2 dopisuje się pkt. 5 o treści: 
„Koszty zużycia mediów /c.o. woda, ścieki, energia elektryczna, energia cieplna/ w związku  
z udostępnieniem miejsca biurowego przez Zamawiającego ponosić będzie Zamawiający.” 
 
 
Zamawiający wprowadza nowy wzór umowy stanowiący załącznik nr 7 do zapytania ofertowego. 

Jednocześnie Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert. 

 
 
 
 
 

   Prezes Zarządu 
Grzegorz Ratter 

 


