
Dęblin, 18 października 2021 r. 
Zamawiający: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Dęblinie 
ul. Towarowa 2D 
08-530 Dęblin 

 
Dla wszystkich uczestników postępowania 

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 
 
 

WYJAŚNIENIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
zapytania ofertowego na sukcesywną dostawę wodomierzy i nadajników 
z modułem do odczytu radiowego wodomierzy 

 
 

W związku z prowadzonym postępowaniem na sukcesywną dostawę wodomierzy 
i nadajników z modułem do odczytu radiowego wodomierzy wpłynęły do Zamawiającego 
pytania (pisownia oryginalna) z prośbą o udzielenie wyjaśnień w prowadzonym 
postępowaniu: 
 
Pytanie nr 1: 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w umowie § 2 ust. 2 „7 dni roboczych od dnia 
zamówienia” na „45 dni roboczych od dnia zamówienia” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w pkt 5 ppkt b Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania 
ofertowego) zmienia zapis na: „partiami na podstawie zgłoszenia Zamawiającego drogą 
mailową – realizacja w ciągu 21 dni robocze od dnia złożenia zamówienia (przez dni robocze 
należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przypadających w tych dniach dni 
ustawowo wolnych od pracy),” oraz w § 2 ust. 2 wzoru umowy (załącznik nr 4 do zapytania 
ofertowego) zmienia zapis na: „Wykonawca zobowiązuje się dostarczać Zamawiającemu 
materiały sukcesywnie w ilościach i asortymencie zgodnym z zamówieniem Zamawiającego 
przesłanym drogą mailową z terminem realizacji do 21 dni roboczych od dnia złożenia 
zamówienia. Przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem 
przypadających w tych dniach dni ustawowo wolnych od pracy).” 

 
Pytanie nr 2: 
Czy zamawiający dopuszcza zmianę zapisu w umowie § 5 ust. 1, literat „a” zmiana z 0,5% 
na 0,1%, literat „b” zmiana z 0,5% na 0,1% i literat „c” z 10% na 1%. 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie przychyla się do prośby Wykonawcy i podtrzymuje zapisy § 5 ust. 1 
litera a – c wzoru umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 
 

 
 

Prezes Zarządu 
 

Tomasz Bobrowski 
 
 
Sporządziła: A. Wojczuk 


