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Truskaw, 08.02.2022 r. 

Nr sprawy: GPWiK/Z/D/1/2022 

Zamawiający: 

Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  

Izabelin „Mokre Łąki” sp. z o. o. 

ul. Mokre Łąki 8 Truskaw, 05-080 Izabelin 

Wszyscy wykonawcy 

Wyjaśnienie i zmiana treści zapytania ofertowego 

Dotyczy: postępowania pod nazwą „Sukcesywna dostawa oleju napędowego do zbiornika” 

Dnia 8 lutego 2022 roku wpłynęło do Zamawiającego następujące pytanie: 

Pytanie nr 1: w specyfikacji na dostawy oleju napędowego zawarta jest informacja: "W razie 

awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu 

w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia miejsce poboru oleju 

napędowego znajdujące się w odległości nie mniejszej niż 20 km od siedziby 

Zamawiającego". Wynika z tego, że stacja musi być oddalona przynajmniej 20 km 

od siedziby firmy czy nastąpił jakiś błąd i powinno być w odległości nie większej 

niż 20 km ? Proszę o informację. 

Odpowiedź: Tak, w zapytaniu ofertowym mylnie wskazano, że miejsce poboru oleju 

napędowego, w razie awarii zbiornika, winno być w odległości nie mniejszej niż 

20 km od siedziby Zamawiającego, w sytuacji gdy powinno być w odległości nie 

większej niż 20 km od siedziby Zamawiającego. 

W związku z powyższym dokonuje się zmiany zapytania ofertowego i tak: 

1) w zapytaniu ofertowym w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, 

w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia, miejsce poboru oleju 

napędowego znajdujące się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby 

Zamawiającego.” 

2) w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W razie awarii zbiornika Wykonawca obowiązany jest wskazać Zamawiającemu, 

w terminie do 24 godzin od otrzymania zamówienia, miejsce poboru oleju 

napędowego znajdujące się w odległości nie większej niż 20 km od siedziby 

Zamawiającego.” 

Z poważaniem, 

http://www.mokrelaki.pl/
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