WIZP.271.35.3.2018

Kościerzyna, dnia 31.10.2018r.

……………………
……………………
……………………

dotyczy: przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 5.548.000 euro na realizację zadania pn. „Projekt i budowa przejścia podziemnego w Kościerzynie
w ramach projektu pn. Budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie połączona z rewitalizacją i adaptacją
dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej w Powiecie Kościerskim”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące
zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, na które udziela odpowiedzi:
1. Po stronie Wykonawcy powstały uzasadnione wątpliwości odnośnie postanowień ujętych w §13 wzoru umowy.
Wykonawca pragnie zaznaczyć, że wskazane kary umowne mogą być stosowane kumulatywnie przez
Zamawiającego, co przy nie określeniu limitu maksymalnego kar umownych, jak również biorąc pod uwagę
wysokość zastrzeżonych kar, prowadzi do wniosku, ze kary te są rażąco wygórowane. 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 potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt:
KIO/1519/15. Zważyć bowiem należy, że kara umowna co do istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i
kompensacyjny, a nie prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla
wykonawców stanowi zatem naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do
sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością
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 l CSK 124/13,
dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd
Najwyższy 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".
Ponadto w jednym ze swoich ostatnich orzeczeń (wyrok z 14 stycznia 2016 r., sygn. akt IV CSK 223/15) Sąd
Najwyższy podkreślił, że obowiązujący w Polsce system zamówień publicznych niejednokrotnie zmusza
potencjalnego wykonawcę do oferowania minimalnego wynagrodzenia oraz akceptowania krótkiego terminu
realizacji zamówienia (np. budowy obiektu). Wykonawca jest także często zmuszony zaakceptować wysokość kary
umownej w wypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. W praktyce prowadzi to często do
naruszenia faktycznej równości stron zawieranej umowy, co w ocenie SN jest niedopuszczalne. Zwracamy
jednocześnie uwagę, iż w postanowieniach umów większości prowadzonych obecnie postępowań publicznych,
których przedmiotem jest realizacja podobnych zakresowo inwestycji infrastrukturalnych, kara umowna za
odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy kształtuje się na poziomie 10% wartości kontraktu
brutto. Wysokość kar umownych z tytułu zwłoki w realizacji umowy, jakich żądać może Zamawiający, często jest
dodatkowo ograniczona w treści umowy do wysokości kar z tytułu odstąpienia od umowy, tj. do wysokości 10%
wartości kontraktu brutto. W ocenie Wykonawcy jest to zasadne działanie skutkujące z jednej strony dostateczną i
proporcjonalną ochroną Zamawiającego w przypadku winy Wykonawcy, zaś z drugiej strony nie stwarzającą

zagrożenia dla działalności firmy Wykonawcy i nie stwarzające nadmiernego ryzyka finansowego po stronie
Wykonawcy. Mając powyższe na względzie wnosimy o wprowadzenie ograniczenie wysokości kar umownych oraz
ustanowienie ich limitu.
Zamawiający zajmie stanowisko poniżej w odpowiedziach na kierowane zapytania.
2. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt a) na poziomie 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit a) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„a) w przypadku nie przystąpienia do wykonywania robót w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy w
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,”.
3. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt b) na poziomie 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit b) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„b) za przekroczenie terminu uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i przekazania kompletnej dokumentacji
projektowej w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień
zwłoki,”.
4. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt c) na poziomie 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający nie wprowadza zmiany do wzoru umowy.
5. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt d) na poziomie 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit d) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„d) za przekroczenie końcowego terminu wykonania robót będących przedmiotem umowy w wysokości 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki,”.
6. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt f) na poziomie 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki.
Zamawiający informuje, że zmianie ulega § 13 ust. 1 lit f) wzoru umowy i otrzymuje brzmienie:
„f) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, przy odbiorze pogwarancyjnym lub przy
odbiorze usunięcia wad w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto,
o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego zgodnie
z postanowieniami § 16 ust. 9 na usunięcie wad,”.
7. Wykonawca wnosi o zmianę §13 ust. 1 treści warunków umowy poprzez ustanowienie wysokości kar umownych
wymienionych w pkt h) na poziomie 10% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących postronnie Wykonawcy.
Zamawiający nie wprowadza zmiany do wzoru umowy.
8. Wykonawca wnosi o ustanowienie limitu kar umownych do wysokości 10% wynagrodzenia brutto.
W § 13 wzoru umowy dodaje się ust. 5 o brzmieniu: „Strony ustalają, że maksymalna wysokość naliczonych kar
umownych przez Zamawiającego ze wszystkich tytułów nie będzie przekraczała 20% wynagrodzenia brutto.”
9. Czy Zamawiający zawarł porozumienie z PKP PLK S.A. dot. dysponowania terenem kolejowym na potrzeby robót
budowlanych?
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada porozumienia w w/w zakresie.
10. Czy Zamawiający posiada umowę regulującą prowadzenie robót na terenach należących do PKP PLK S.A.? Jeżeli
tak, proszę o jej opublikowanie.
Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada umowy w w/w zakresie
11. Proszę o potwierdzenie że Wykonawca będzie zwolniony z opłat na rzecz PKP PLK S.A. za sporządzenie
regulaminu ruchu pociągów, korzystanie z terenu kolejowego, nadzór przedstawicieli PKP, szkolenia personelu, itp.
Zamawiający nie potwierdza. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia
z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

12. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada odstępstwa, o których mowa w piśmie PKP PLK SA nr IZW-50519/2016 z dnia 22.04.2016 r.
W w/w piśmie zapisano, iż „ Projekt (…) będzie wymagał uzyskania odstępstwa od wymogów (…)”. W związku
z faktem, iż w zakresie niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie przejścia podziemnego
w Kościerzynie, to po stronie Wykonawcy jest uzyskanie zgody na odstępstwa, o których mowa w w/w piśmie.
13. Proszę o potwierdzenie, że podział działki 167/30 obręb 9, o którym mowa w piśmie PKP PLK SA nr IZW-50519/2016 z dnia 22.04.2016 r. został już wykonany staraniem i kosztem Zamawiającego oraz, że powyższe nie
stanowi zakresu kontraktu.
Podział działki 167/30 obręb 9 m. Kościerzyna nie został wykonany. Dotyczy on zakresu związanego z realizacją
budowy parkingu typu Park&Ride, który nie jest przedmiotem niniejszego zamówienia.
14. Czy Zamawiający jest w posiadaniu uzgodnień projektu koncepcyjnego z gestorami sieci, z którymi koliduje
przedmiotowa inwestycja? Jeżeli tak proszę o ich opublikowanie.
Zamawiający nie posiada uzgodnień projektu koncepcyjnego z gestorami sieci, z którymi koliduje przedmiotowa
inwestycja.
15. Proszę o opublikowanie edytowalnej wersji wszystkich formularzy Ofertowych tj. strony od 22 do 31 oraz od 33 do 35
opublikowanego dokumentu SIWZ.
Edytowalne wersja formularzy zostaje zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.
Ponadto w § 5 ust. 3 wzoru umowy dodaje się zdanie:
„W szczególności wynagrodzenie pozostanie niezmienne w przypadku, jeśli Wykonawca po rozpoczęciu robót
budowlanych natrafi na niesprzyjające warunki gruntowe, geologiczne lub wodne o takim natężeniu, którego nie
mógł się spodziewać w chwili składania oferty na podstawie danych i materiałów udostępnionych przez
zamawiającego.”
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert. Oferty należy składać do dnia
09.11.2018r. do godz. 10:00 w pok. 62 Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 09.11.2018r. o godz. 10:15 w pok. 13 tut. Urzędu.
Jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszcza się ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, które zgodnie z art. 12a ust. 3 zostaje zamieszczone
na stronie internetowej Zamawiającego.

