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ZMIANA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy : Znak sprawy : 13/ 2016 - DOSTAWA PRODUKTÓW MLECZARSKICH I TŁUSZCZÓW DLA DOMU 
POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW /RADYNIA, BOBOLUSZKI, DZBAŃCE I 
BLISZCZYCE/ W 2017 r. 
 

       Dom Pomocy Społecznej w Klisinie jako zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), 
wprowadza następujące zmiany treści SIWZ w zakresie zał. nr 4 . 
1.W SIWZ zał. nr 4 – projekt umowy jest: 
§  2 

Sprzedawca zobowiązuje się do sukcesywnego wydawania - dostarczenia towarów określonych w § 1 z 
magazynu sprzedawcy we wskazane miejsce przez kupującego.  
Dowóz przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy, ubezpieczonym transportem, loco 
magazyny kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem odpowiadającym 
wymaganiom sanitarnym określonym ustawą z dnia 25 VIII 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z poź. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 
Sprzedawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Ponosi on całkowitą 
odpowiedzialność za dostawę towaru i bierze na siebie odpowiedzialność za braki, wady powstałe w czasie 
transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 
Zamawianie i dostawy towaru będą odbywały się raz w tygodniu. Godziny dostaw Wykonawca uzgodni 
indywidualnie z danym odbiorcą (Klisino, Radynia, Boboluszki, Dzbańce i Bliszczyce) 
Kupujący będą składali Sprzedawcy zamówienia na dostawy telefonicznie, minimum z jednodniowym 
wyprzedzeniem. 
 

 
 
Winno być  
 
§  2 

Sprzedawca zobowiązuje się do sukcesywnego wydawania - dostarczenia towarów określonych w § 1 z 
magazynu sprzedawcy we wskazane miejsce przez kupującego.  
Dowóz przedmiotu zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Sprzedawcy, ubezpieczonym transportem, loco 
magazyny kupującego. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać towar transportem odpowiadającym 
wymaganiom sanitarnym określonym ustawą z dnia 25 VIII 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 171, poz. 1225 z poź. zm.) oraz Rozporządzenia (WE) NR 852/2004 Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych 

http://www.bip.dps-klisino.pl/


Sprzedawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Ponosi on całkowitą 
odpowiedzialność za dostawę towaru i bierze na siebie odpowiedzialność za braki, wady powstałe w czasie 
transportu oraz ponosi z tego tytułu wszelkie skutki prawne. 
Zamawianie i dostawy towaru będą odbywały się dwa razy w tygodniu (mleko codziennie). Godziny dostaw 
Wykonawca uzgodni indywidualnie z danym odbiorcą (Klisino, Radynia, Boboluszki, Dzbańce i Bliszczyce)  
Kupujący będą składali Sprzedawcy zamówienia na dostawy telefonicznie, minimum z jednodniowym 
wyprzedzeniem. 
 
 

 
2. Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej obowiązujące dokumenty: 
 - SIWZ , 
- załącznik nr 4 do SIWZ  
 
4. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 
                                                                                                                                             
            Dyrektor 
                                                                                                                         mgr Małgorzata Krywko-Trznadel 

 


