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DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA 

PRZETARAGOWEGO PN.: 

Wykonanie remontu dokowo-konserwacyjnego jednostki pływającej BIELIK IV 
należącej do Żeglugi Świnoujskiej 

 
W związku z zapytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców w/w postępowaniu – Zamawiający działając w oparciu 

o art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 styczeń 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) 
odpowiada na następujące pytania: 
Pytanie 1: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 10 ust. 4. 

Uprzejmie wyjaśniamy, że kara umowna w wysokości 6 000,00 zł stanowi ponad 1% szacowanej wartości zamó-
wienia. Zwracamy uwagę, że w doktrynie prawa zamówień publicznych ustanawianie przez Zamawiającego  
w umowie rażąco wysokich kar umownych stanowi naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji - poprzez 
naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy. Zgodnie z bogatym orzecznictwem sądowym kara umowna 
za jeden dzień zwłoki przekraczająca przedział 0,1%-0,3% uznawana jest za zbyt wysoką i nielicującą z zasadami 
równości stron umowy oraz uczciwości kupieckiej. Kara zaproponowana przez Zamawiającego w SIWZ w wymia-
rze przekraczającym 1% jest karą rażąco wysoka, dlatego wnosimy o zmianę zapisu na następujący: 

„Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 0,1% wartości umowy  z tytułu nieterminowej realizacji 
umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w realizacji umowy.” 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 
Pytanie 2: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 10. 

 Wnosimy o dodanie w § 10 ustępu 5 o treści: 
„Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości umowy”. 

Należy zauważyć, że Zamawiający przewidział w § 10 ust. 2 możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniają-
cego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, jeżeli kara umowna nie pokrywa w całości wartości szkody – dla-
tego wprowadzenie proponowanego zapisu będzie korzystne dla obu stron umowy, w szczególności w kontekście 
zasad przejrzystości, proporcjonalności i uczciwości kupieckiej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 3: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 10. 
Wnosimy o dodanie ustępu 1a o treści: 

„W przypadku odstąpienia od umowy przez którakolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronnie Zamawiające-
go, Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia Wykonawcy kary umownej w wysokości 10% wartości brutto 
umowy”. 

Należy zauważyć, że przewidzenie kary z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
z pominięciem okoliczności, w której odstąpienie spowodowane byłoby przyczynami leżącymi po stronie Zamawia-
jącego stanowi 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.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 4: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 11 ust. 5. 

Wnosimy o usunięcie zapisu § 11 ust. 5 albo zmianę jego treści w następujący sposób: 
„W przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego za które wi-
nę ponosi wyłącznie Wykonawca przekraczającej 7 dni kalendarzowych licząc od terminu, określonego w § 2 
ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo jednostronnego odstąpienia od umowy i naliczenia 
kar umownych przewidzianych w § 12 ust. 1 niniejszej umowy”. 

Uprzejmie wyjaśniamy, że nie jesteśmy w stanie zaakceptować klauzuli, która pozwala Zamawiającemu odstąpić 
od umowy z powodów na które nie miał wpływu Wykonawca. W związku z powyższym prosimy wykreślenie § 11 
ust. 5 lub jego zmianę zgodnie z ww. propozycją.  

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 
Pytanie 5: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 13 ust. 1 pkt 1. 

Zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 1, Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia jednostki pływającej innym podmiotom 
realizującym prace na podstawie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego w czasie obowiązywania niniej-
szej umowy. Wyjaśniamy, że nie możemy zgodzić się na udostępnienie jednostki, czy nawet na umożliwienie 
wstępu na teren naszego zakładu obcym podmiotom – bez względu na rolę jaką miałyby te podmioty pełnić pod-
czas wykonywania remontu. Wnosimy o zmianę przedmiotowego zapisu poprzez dodanie klauzuli o tym, że wykaz 
tych podmiotów zostanie wspólnie uzgodniony i zaakceptowany przez strony umowy. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 
Pytanie 6: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 2.6. 

Zgodnie z § 6 ust. 2.6, Wykonawca pokrywa wszystkie koszty, jakie poniósł Zamawiający z powodu dostarczenia 
do odbioru sprzętu/urządzeń niespełniającego wymagań niniejszej umowy. Uprzejmie wyjaśniamy, że nie możemy 
się zgodzić na powyższy zapis i prosimy o jego wykreślenie. Należy zauważyć, że z tytułu okoliczności o których 
mowa w powyższym zapisie, Zamawiający przewidział rekompensatę finansową w postaci kar umownych. Powie-
lanie w umowie kar umownych w ramach tych samych okoliczności godzi w zasady równości stron umowy, propor-
cjonalności i uczciwości kupieckiej. 

Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
Pytanie 7: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 6 ust. 1.1. 

Zgodnie z 6 ust. 1.1:  
„Zakończenie naprawy jednostki następuje po zrealizowaniu prób zdawczo-odbiorczych oraz podpisaniu „Pro-
tokołu zdawczo-odbiorczego” przez członków komisji Zamawiającego oraz Wykonawcy, co winno nastąpić  
w terminie implikowanym § 2 ust. 1”. 

Prosimy o wyjaśnienie na czym polega implikacja, o której mowa w powyższym zapisie oraz o doprecyzowanie  
w jakim dokładnie terminie nastąpi podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 
Pytanie 8: 
Dotyczy: Termin realizacji w zw. z zapisem § 4 ust. 4 Załącznika nr 5 do SIWZ. 

Prosimy o potwierdzenie, że dzień przekazania/przyjęcia jednostki nie wlicza się w termin wykonania umowy. 
Odpowiedź: 
Zamawiający potwierdza, że dzień przekazania/przyjęcia jednostki Wykonawcy nie wlicza się w termin wykonania 
umowy. 
 



Żegluga Świnoujska 

 

ul. Wybrzeże Władysława IV 12,  

72-600 Świnoujście  

tel. +48-91-321-21-40 

NIP: 8551478049    REGON: 810504943 

 

 

 

 
 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 

Pytanie 9: 
Dotyczy: Załącznik nr 5 do SIWZ § 13 ust. 12. 

Zwracamy uwagę że na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zamawiający może przewidzieć możliwość zmiany 
umowy co do terminu i/lub ceny umowy w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych usług 
nieobjętych zamówieniem podstawowym. Brak takiego zapisu może skutkować odmową wykonania przez 
Wykonawcę usług dodatkowych .  

Odpowiedź: 
Zamawiający dokona zmiany zapisów SIWZ. 

 

 

Dyrektor 

Żeglugi Świnoujskiej 

oryginał podpisu w dokumentacji postępowania 

mgr Paweł Szynkaruk 

 


