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ZU/227/SWZ-01/38/MF/2023 Gdynia, dnia 30.01.2023 r. 
 

 

do wiadomości Wykonawców 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW  
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę  

pn. „Monitoring gatunków obcych w Porcie Gdynia w roku 2023”  

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-01/MF/2023 

 

 

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu  

Gdynia S.A. informuje: 

 

Pytanie nr 1: 

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu umowy - Wykonawca wnosi o zmianę słowa „opóźnienie” na 

„zwłoka”. Wykonawca powinien odpowiadać za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być 

następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 30.01.2023 r. 

 

Pytanie nr 2: 

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 1 i 2 - W ocenie Wykonawcy zaproponowana wysokość kary umownej za 

opóźnienie w wykonaniu prac lub usunięciu wad jest niewspółmierna do ewentualnego uchybienia w 

sposobie realizacji świadczenia, do którego jest on zobowiązany w ramach Umowy, wysokość kary 

umownej na poziomie 0,5 % za każdy dzień uchybienia terminowi, nie ma żadnego związku z funkcją 

jaką mają pełnić kary umowne, a może jedynie prowadzić do wzbogacenia Zamawiającego, co tym 

samym w sposób jednoznaczny narusza zasadę równości stron umowy. Zdaniem Wykonawcy 

postanowienie Umowy o wskazanej treści daleko wykracza poza cel, dla którego zastrzegana jest kara 

umowna, która ma kompensować negatywne dla wierzyciela konsekwencje wynikające ze stanu 

niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania i stanowić swego rodzaju zryczałtowane 

odszkodowanie. Odszkodowanie zaś powinno być adekwatne do szkody jaką może ponieść 

Zamawiający. Natomiast kara umowna w wysokości 0,5 % za jeden dzień opóźnienia, w żaden sposób 

nie może odpowiadać ewentualnej szkodzie jaką może ponieść Zamawiający. W kwestii rażąco 

wygórowanych kar umownych KIO zajęło stanowisko w wyroku z dnia 30 listopada 2017 r., Sygn. akt: 

KIO 2219/17, KIO 2228/17, KIO 2232/17, KIO 2234/17, gdzie stwierdziła, że „W sytuacji, gdy kara 

umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w 

związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” .  
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W konsekwencji powyższych rozważań Wykonawca wnosi o zmianę treści SWZ poprzez zmianę 

postanowienia zawartego w § 12 ust 1 pkt 1 i 2 wzoru Umowy i obniżenie kary umownej z 0,5% do 

0,1% wartości. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 30.01.2023 r. 

Jednocześnie informujemy, że Zamawiający stosuje kary umowne jako ostateczny środek 

odszkodowawczy mający na celu w szczególności rekompensatę szkód powstałych z winy Wykonawcy. 

Ponadto wysokość kar umownych przed ich nałożeniem jest każdorazowo dostosowywana do 

wielkości faktycznej szkody poniesionej przez Zamawiającego. Jednocześnie informujemy, że na 

Wykonawcę przedmiotowej usługi w poprzednich latach nie zostały nałożone kary umowne, co  

w sposób jednoznaczny wskazuje, że Zamawiający nie stosuje kar umownych w celach zarobkowych. 

 

Pytanie nr 3: 

Dotyczy § 12 ust. 1 pkt 4 projektu umowy – w związku z tym, że Wykonawca przewiduje możliwość 

także częściowego odstąpienia od umowy, Wykonawca wnosi o zmianę sposobu określenia kary 

umownej, by nie była ona rażąco wygórowana w przypadku, gdy część przedmiotu umowy zostałaby 

wykonana przez Wykonawcę. Po zmianie to postanowienie projektu umowy otrzymałoby następujące 

brzmienie: „odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w tym także częściowego odstąpienia od 

umowy, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 9 ust. 1 umowy dotyczącego niewykonanej części przedmiotu zamówienia.”  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę Specyfikacji Warunków Zamówienia  

w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 4: 

Dotyczy § 12 ust. 5 projektu umowy – Zamawiający wnosi o obniżenie maksymalnej wysokości kar 

umownych do 30%.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 30.01.2023 r. 

 

 

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące  

i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

 

 

Podpisała:  

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
Daria Mróz  


