
 
 
                                            Bydgoszcz,  dnia 9.12.2020 r. 
 
 
Dotyczy postępowania: 16/2020 
„Kompleksowe świadczenie usług pralniczych w 2021 roku”  
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane pytania:  
 
 
I. Pytania dot. przedmiotu zamówienia – zał. Nr 1 do SIWZ: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór brudnego asortymentu oraz dowóz czystego 
odbywał się 5 razy w tygodniu, w dni robocze (poniedziałek-piątek)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rozładunku czystego asortymentu przez Wykonawcę? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie odstąpi o przedmiotowego wymogu.  

3. Czy Zamawiający odstąpi od liczenia asortymentu brudnego przez przedstawiciela 
Wykonawcy, aby ograniczać rozprzestrzenianie się zagrożenia epidemiologicznego? 

4. Odpowiedź:  
Zamawiający nie odstąpi o przedmiotowego wymogu.  
 
 

II. Pytania dot. projektu umowy: 
1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby odbiór brudnego asortymentu oraz dowóz czystego 

odbywał się 5 razy w tygodniu, w dni robocze (poniedziałek-piątek)? 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.   

2. Czy Zamawiający odstąpi od wymogu rozładunku czystego asortymentu przez Wykonawcę? 
          Odpowiedź:  

     Zamawiający nie odstąpi o przedmiotowego wymogu. 
3. Czy Zamawiający odstąpi od liczenia asortymentu brudnego przez przedstawiciela Wykonawcy, 

aby ograniczać rozprzestrzenianie się zagrożenia epidemiologicznego? 
          Odpowiedź:  

     Zamawiający nie odstąpi o przedmiotowego wymogu. 
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby kara umowna opisana w § 6 ust. 1 pkt 1 naliczana była od 

wartości niezrealizowanej części umowy? 
         Odpowiedź:  
         Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o 
następującej (lub podobnej) treści: „Przed wypowiedzeniem umowy strona wypowiadająca 
pisemnie wezwie drugą stronę do należytego wykonywania umowy.”?   

    Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne wypowiedzenia umowy, celowe jest aby 
przed wypowiedzeniem umowy nastąpiło wezwanie do należytego wykonywania umowy. Takie 
wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje stronę do należytego wykonywania 
umowy i pozwoli uniknąć wypowiedzenia umowy, a tym samym uniknąć skutków 
wypowiedzenia umowy, które są niekorzystne dla obu stron. 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.  
 
Sekretarz komisji przetargowej  
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