
  

Grudziądz, dnia 19.04.2018 r. 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

ZP- 1160/18 

Dotyczy przetargu nieograniczonego na dostawy mleka i przetworów mlecznych (znak sprawy: 
ś/1/PN/18). 

 
 

W związku z wpłynięciem od Wykonawcy zapytań,  Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

 
1. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu w pkt. IV. o brzmieniu: „Termin wykonania 
zamówienia przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy” na zapis: „Termin wykonania 
zamówienia przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy”  
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę przedmiotowego zapisu.   
 
2. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na usunięcie pkt. VIII. 
Odp. Zamawiający  nie wyraŜa zgody. Zapis art. 45 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień 
publicznych nakazuje Zamawiającemu Ŝądania wniesienia wadium, gdy wartość szacunkowa 
zamówienia, taj jak w przypadku przedmiotowego zamówienia przekracza równowartość 
kwoty 221.000 euro. 
 
3. Czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu w pkt. XVI/3 o brzmieniu: „Forma rozliczenia 
bezgotówkowa, fakturą zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem 
płatności 60 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru” na zapis: „Forma 
rozliczenia bezgotówkowa, fakturą za kaŜdą dostarczoną partię towaru, płatna przelewem z terminem 
płatności 30 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej dostawę towaru. 
Odp. Zamawiający zmienia  w pkt. XVI. 3 zapis „Forma rozliczenia bezgotówkowa, fakturą 
zbiorczą za miesięczny okres rozliczeniowy, płatna przelewem z terminem płatności 60 dni od daty 
doręczenia faktury potwierdzającej dostawy towaru.”  
na następujący: „ Forma rozliczenia bezgotówkowa. Faktury wystawiane będą do kaŜdej 
dostawy. Termin płatności wynosić będzie 30 dni od daty doręczenia faktury potwierdzającej 
dostawę towaru.” 
 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie w pkt. XVI/5/c zapisu o brzmieniu; „W oparciu o 
powyŜszą klauzulę nie moŜna dokonać zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w pierwszych 12 
miesiącach umowy” 
Odp. Zamawiający nie wyraŜa zgody. Zapis ten jest zgodny z treścią art. 142 ust. 5 ustawy – 
Prawo zamówień publicznych. 

 
  
Zwracamy Państwu uwagę, Ŝe termin składania ofert upływa w dniu 26.04.2018 r. o godz. 12:00 

 


