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Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu na dostawę 

 benzyny bezołowiowej Pb 95 i Gazu LPG  

do Stacjo Paliw SP ZOZ WSPR  

w Białymstoku 

EOP.332.21.22  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę benzyny bezołowiowej Pb 95 i Gazu LPG do Stacji Paliw 

SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z późn. zm.), w związku z prośbą o udzielenie wyjaśnień, dotyczących 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia:   

 

Pytanie 1 

Czy jest możliwość zmiany jednostek miary, które obowiązują w gazie płynnym, tj. litr 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zastosowanej w części 2 - gaz LPG jednostki miary, tj. m3 na litry. 

W związku z powyższym, na potrzeby przedmiotowego postępowania, wszędzie gdzie w treści SWZ 

odnoszącej się do części 2  pojawia się jednostka miary - m3 Wykonawcy winni przy składaniu oferty 

zastosować zmienioną jednostkę, tj. „litr”. Wolumeny pozostają niezmienne. Oznacza to, iż przedmiotem 

zamówienia w części 2 jest dostawa gazu propan butan LPG w ilości 231 000 l – zamówienie podstawowe, 

największy możliwy zakres zamówienia z uwzględnieniem prawa opcji wynosi 300 000 l gazu LPG, zaś 

Zamawiający w okresie obowiązywania umowy gwarantuje zamówienie na poziomie minimum 140 000 l 

gazu LPG.  Zamawiający dokona modyfikacji umowy w przedmiotowym zakresie na etapie 

przygotowywania umowy do jej zawarcia. Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ będą stanowiły załącznik do 

umowy EOP.332.21.22.   

 

Zamawiający do niniejszego pisma załącza edytowalną wersję załącznika nr 2 Formularz ofertowy 

oraz załącznika nr 3 Formularz cenowy – w treści dostosowanej do wyżej udzielonych wyjaśnień. 

 

   Powyższe wyjaśnienia nie powodują przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.   

 

UWAGA: Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres e-mail: 

przetargi@wspr.bialystok.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pogotowie.bialystok.pl/
mailto:sekretariat@wspr.bialystok.pl
mailto:jpozniewska@wspr.bialystok.pl
mailto:przetargi@wspr.bialystok.pl

