
                   

Zielona Góra, dnia 8 grudnia 2020 r. 

Znak sprawy: III LO.O-01/20 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI nr 2 

Dotyczy:   ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne o wartości szacunkowej od 30.000 euro 
do 750.000 euro, pn.: Usługa przygotowania i dostarczenia obiadów dwudani owych 
+ woda z cytryn ą dla uczniów ucz ęszczaj ących do  III Liceum Ogólnokształc ącego 
im. profesora T. Kotarbi ńskiego w Zielonej Górze. 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.)  
Zamawiaj ący: 
Miasto Zielona Góra - 
III Liceum Ogólnokształc ące im. profesora Tadeusza Kotarbi ńskiego 
w Zielonej Górze 
ul. Strzelecka 9  
65-452 Zielona Góra 
przekazuje treść pytań i wyjaśnienia dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu :  

Pytanie nr 2 (odpowiedzi udzielone narastaj ąco) 

Czy zamawiający dopuszcza odbiór odpadów kuchennych w dniu następnym. 

Odpowied ź nr 2 

Nie dopuszcza 

Pytania nr 3 

W związku z zapisem projektu umowy §3 pkt.3 w którym Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia 
usługi na terenie miasta Zielona Góra, czy Zamawiający dopuszcza aby kuchnia Wykonawcy była 
zlokalizowana poza granicami administracyjnymi miasta Zielona Góra ? 

Odpowied ź nr 3 

Zamawiający dopuszcza, aby kuchnia Wykonawcy była zlokalizowana poza granicami 
administracyjnymi miasta Zielona Góra, pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów opisanych w 
umowie, w szczególności dostarczenia obiadów o wymaganych temperaturach. 
 

Pytania nr 4 

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy §3 pkt.9 lub takie doprecyzowanie go, aby jasno wynikało z 
tego zapisu nad jakim mieniem Zamawiającego Wykonawca ma sprawować opiekę. 

Odpowied ź nr 4 

Zamawiający skreśla treść § 3 pkt 9 umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: 

Wykonawca ma obowi ązek sprawowa ć właściw ą opiek ę nad powierzonym pilotem do bramy 
wjazdowej Zamawiaj ącego w czasie realizacji przedmiotu umowy . W przypadku jego 
uszkodzenia Wykonawca b ędzie ponosił koszt jego naprawy.  
 

Pytania nr 5 

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.  

Odpowied ź nr 5 

NIE   

Powyższe wyjaśnienia treści ogłoszenia o zamówieniu, stanowią integralną część prowadzonego 
postępowania. 

 

podpis kierownika zamawiającego  

 

 

 

 

Miejsce publikacji: http://www.lo3zg-bip.e-partner. pl/ 

 


