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dotyczy: „Przygotowanie i dostarczenie obiadów  dwudaniowych dla Zespołu 

 Edukacyjnego Nr 9 w Zielonej Górze – Szkoły  Podstawowej  Nr 11  

 z  oddziałami  Integracyjnymi – budynek  przy ul. Spawaczy 3D     ”.  

                                                             

Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami wykonawcom, którzy  pobrali  SIWZ. 

                                            Pytania i Odpowiedzi 

1. Czy zamawiający dopuszcza odbiór odpadów kuchennych w dniu następnym ? 

Odpowiedz : 

- zgodnie ze SIWZ 

2. Czy zamawiający dopuszcza odbiór termosów transportowych w dniu następnym? 

 odpowiedz : 

- zgodnie ze SIWZ 

3. Prosimy o opublikowanie Tabeli - wykaz asortymentu  stanowiącą załącznik nr 4 do 

SIWZ  ( zestawienie kosztów), o której jest mowa  w pkt.16 ppkt.3 w załączniku nr 1, 

formularzu ofert. 

Odpowiedz : 

- zapis omyłkowy, zamawiający unieważnia zapis w załączniku nr 1 pkt.16 ppkt.3 

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie 

umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia? Dla ułatwienia 

przedstawiamy propozycję takiego zapisu: 

„Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron z 

zachowaniem  jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie dla swej 

ważności wymaga formy pisemnej. Wykonawcy przysługuje prawo rozwiązania 

umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia bez żadnych konsekwencji i roszczeń 

ze strony Zamawiającego, w szczególności w przypadku:  

    • braku ekonomicznego uzasadnienia dalszego wykonywania przedmiotu umowy 

(nastąpi wzrost kosztów świadczonych usług, co powodować będzie działalność 

Wykonawcy ze stratą na tym kontrakcie),  

   • jeżeli jest to podyktowane istotnym interesem prawnym, ekonomicznym, 

gospodarczym lub finansowym Wykonawcy, 



    •  innych ważnych przyczyn. 

Podkreślamy, iż wprowadzenie klauzuli dopuszczającej rozwiązanie umowy 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia jest korzystne dla obu Stron, zarówno 

Zamawiającego jak i Wykonawcy. W/w zapis dostosowuje zapisy umowy do bardzo 

zmiennej sytuacji gospodarczej. W przypadku zaistnienia sytuacji, za którą żadna 

ze Stron nie ponosi odpowiedzialności a uniemożliwiających dalszą realizację 

przedmiotu zamówienia, każda ze Stron będzie uprawniona do rozwiązania umowy 

z zachowaniem okresu wypowiedzenia, który umożliwi drugiej stronie przygotowanie 

się do jej zakończenia.  

Odpowiedz : 

- zgodnie ze SIWZ 

 

 

 

 

 
 


