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Znak sprawy: TS.26.07.2021                                                                                       

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 

 Zamawiający Miejskie Przedsiębiorstwo 
podstawie § 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 
Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz pkt 17.1.4
sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” 

 Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej. 

Pytanie 1: 
Jak należy naliczyć podatek VAT od dostawy i montażu węzłów cieplnych dostarczonych w zadaniu
 
Odpowiedź:  
W formularzu ofertowym zał. nr 1 w punkcie 5 cena 
1.Cena netto stanowi sumę wszystkich elementów wchodzących w skład oferty.
2.Należny podatek VAT należy wyliczyć wg reguły:
-Dostawa i montaż elementów sieci pre
% 
-Dostawa i montaż jednego węzła 20 kW 
-Dostawa i montaż pozostałych węzłów cieplnych 
%  
3.Cena brutto stanowi sumę ceny netto i
 

                                                                                                               

 

Do zamieszczenia: 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- Baza konkurencyjności  
- Wykonawcy 
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                                                                                       Dębica dn. 

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy
§ 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
pkt 17.1.4 SWZ informuję, że w postępowaniu pod n

sieci ciepłowniczej na terenie Dębicy” od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SWZ

Treść pytań wraz z odpowiedziami poniżej.  

Jak należy naliczyć podatek VAT od dostawy i montażu węzłów cieplnych dostarczonych w zadaniu

W formularzu ofertowym zał. nr 1 w punkcie 5 cena oferty powinna być wpisana jako:
1.Cena netto stanowi sumę wszystkich elementów wchodzących w skład oferty. 

należy wyliczyć wg reguły: 
Dostawa i montaż elementów sieci preizolowanych, robót budowlanych i odbiorów

Dostawa i montaż jednego węzła 20 kW -stawka VAT 23 % 
Dostawa i montaż pozostałych węzłów cieplnych (w obrębie budynków mieszkalnych)

owi sumę ceny netto i należnego podatku VAT 

                                                                                                               

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta 
energia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, pod nazwą: 

Dębica dn. 02.07.2021 r. 

Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Dębicy działając na 
§ 20 ust. 4 i 5 Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie 

Energetyki Cieplnej w Dębicy Sp. z o.o., dla których nie stosuje się przepisów ustawy Prawo 
informuję, że w postępowaniu pod nazwą „Modernizacja 

od Wykonawców wpłynęły pytania do treści SWZ.  

Jak należy naliczyć podatek VAT od dostawy i montażu węzłów cieplnych dostarczonych w zadaniu 

oferty powinna być wpisana jako:  
 

izolowanych, robót budowlanych i odbiorów- stawka VAT 23 

(w obrębie budynków mieszkalnych)–stawka VAT 8 

 


