
Dęblin, 5 września 2022 r. 

 
 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego na wykonanie audytu energetycznego 

 
 

WYJAŚNIENIA 
 

Zamawiający, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie 
informuje, że w prowadzonym postępowaniu na wykonanie audytu energetycznego wpłynęły 
pytania (pisownia oryginalna) z prośbą o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego oraz 
udziela wyjaśnień zgodnie z poniższym: 
 
Pytanie nr 1: 
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dn. 30.08.2022 r. „na wykonanie audytu 
energetycznego” zwracamy się z uprzejmą prośbą o odniesienie się do poniższych uwag 
wystosowanych przez naszego prawnika do wzoru umowy: 
Wnosimy o zmianę zapisu „za opóźnienie” na „za zwłokę” w ust. 1 1)2) i 3) §8  
 
§ 8 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 
Przyjmującego zamówienie zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących 
przypadkach i wysokościach: 
1) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy lub jego części w wysokości 10% 
wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy,  
2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia 
umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od 
terminu określonego w § 2 ust. 1 umowy,  
3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego netto określonego w § 5 ust. 1 umowy za 
każdy dzień opóźnienia liczony od terminu wyznaczonego na usunięcie wad. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i podtrzymuje zapis §8 ust. 1 wzoru 
umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 
 
Pytanie nr 2: 
Wnosimy o dodanie ust. 5 do §8  
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest 
ograniczona do 100% wartości netto Zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność 
odszkodowawczą stron z tytułu utraconych korzyści, szkód następczych i pośrednich. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i podtrzymuje zapis §8 ust. 5 wzoru 
umowy (załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). 
 
 
 

PREZES ZARZĄDU 
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