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WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

 

 

Dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Utrzymanie czystości wagonów 

tramwajowych w Zajezdni Tramwajowej Gdańsk-Nowy Port i w Zajezdni Tramwajowej 

Gdańsk-Wrzeszcz”. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym 

postępowaniu, działając na podstawie §17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych 

Gdańskich Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na 

wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o informację czy osoby realizujące usługę muszą być zatrudnione na umowę o 

pracę? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy zatrudnienia osób realizujących przedmiot 

zamówienia na umowę o pracę. 

 

 

Pytanie 2: 

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych 

zastrzeżonych w powyższych przepisach. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że 

ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać 

należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w 

przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną 

podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż 

postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. 

wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć 
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bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma 

charakter wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. 

Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców 

stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, 

co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 

społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na 

podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na 

względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku 

Sygn. akt I CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco 

wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być 

instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść 

majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela 

szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów 

stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu 

wierzyciela”.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie wyraża zgody na obniżenie wysokości kar umownych. 

 

 

Pytanie 3: 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy partnerskiego, postanowienia 

umożliwiającego obu stronom rozwiązanie umowy za miesięcznym wypowiedzeniem, 

bez konsekwencji prawnych z tego tytułu. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 4: 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w 

skład konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodząca w skład konsorcjum firm 

wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 

 

Pytanie 5: 

Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia 

tzw. „siły wyższej”. Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią 

koronawirusa, wnoszę o wprowadzenie do wzorca umowy postanowień dotyczących 
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wystąpienia siły wyższej. Poniżej przykładowe zapisy, które zamawiający – wzorem 

innych zamawiających publicznych - mógłby wprowadzić do wzorca umowy: 

 

SIŁA WYŻSZA 

1. Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego 

obowiązku ze względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu. 

2. Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze 

względu na działanie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym 

odsetki, kary albo inne konsekwencje finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą 

Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umownych. 

3. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne 

od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w 

szczególności: wojny, stany nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia 

związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwia 

wykonywanie Przedmiotu Umowy. 

4. Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o 

zajściu przypadku Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, 

która dokonała zawiadomienia będzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków 

wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to praktycznie uzasadnione, jak 

również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do wykonania Umowy, 

których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej. 

5. W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych 

obowiązków wynikających z Umowy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zawarł w SIWZ i wzorze umowy zapisy dotyczące siły wyższej (rozdział XIV 

ust. 2 pkt 24-26 SIWZ i §10 ust. 24-26 wzoru umowy). 

 

Pytanie 6: 

W związku z tym, że cześć realizacji zamówienia przypada jeszcze na rok 2020 – proszę o 

sprecyzowanie czy Wykonawca ma przyjąć obecnie obowiązujące koszty pracy na okres 

realizacji zamówienia w roku 2020 a następnie wystąpić z wnioskiem do Zamawiającego 

o waloryzację? Wykonawca informuje, iż koszty pracy na 2021 nie są jeszcze znane. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przewidział zawarcie umowy z  Wykonawcą, który złoży ofertę 

najkorzystniejszą, na okres 12 miesięcy i w tym terminie nie dopuszcza waloryzacji cen 

jednostkowych przedmiotu zamówienia. 

 

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert. (tj. 14.08.2020 

r. godz. 9.30). 

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania 

ofert, jako że stanowią one integralną część SIWZ. 
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Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

            


