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Gdańsk, dnia 20.02.2019 r. 

 

 

dot.: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, prowadzonego w trybie art. 138o 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usług 
dozoru i ochrony mienia (wszelkie nieruchomości i ruchomości) oraz ochrony osób 

przebywających na terenie Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
oraz zapewnienie wsparcia ochrony fizycznej poprzez usługę zmotoryzowanego patrolu 

interwencyjnego, znak: 02/ZP/2019 
 

 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone 
w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących wyjaśnień 

dotyczących treści Ogłoszenia. 

   

Lp. Treść pytania Treść wyjaśnienia udzielonego przez 

Zamawiającego 

1.  Czy zamawiający akceptuje wystawianie i 
dostarczanie w formie elektronicznej, w 

formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz 
duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z 

dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i 

usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 
 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację 
wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania 

się z wykonanej usługi poprzez dodanie 

następujących zapisów: 
Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w 

formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, 

zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. 

z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

 
Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu 

wysyłane na adres e-mail: …………… 
 

Zamawiający zobowiązuje się do 

poinformowania Wykonawcy o każdorazowej 

Zamawiający akceptuje wystawianie i 
dostarczanie w formie elektronicznej, w 

formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, 

zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z 

późn. zm.). 
W związku z powyższym w § 11 wzoru 

umowy dodaje się ust. 9 i 10 o 

następującej treści: 
9. Strony akceptują wystawianie i 
dostarczanie w formie elektronicznej, w 
formacie PDF: faktur, faktur 
korygujących oraz duplikatów faktur, 
zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 
marca 2004 r. o podatku od towarów i 
usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z 
późn. zm.). 
10. Faktury elektroniczne  będą 
Zamawiającemu wysyłane na adres e-
mail: …………… 
Zamawiający zobowiązuje się do 
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zmianie ww. adresu mailowego. 
 

Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-
faktur ze strony Zamawiającego jest 

…………………… 

poinformowania Wykonawcy o 
każdorazowej zmianie ww. adresu 
mailowego. 
Osobą upoważnioną do kontaktów w 
sprawie e-faktur ze strony 
Zamawiającego jest …………………… 
 

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 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 

Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru 
umowy. 

Zamawiający jest  uprawniony do 

ukształtowania postanowień umowy 
zgodnie z potrzebami i wymaganiami 

związanymi z celem zamówienia, a 
jednocześnie zobowiązany do takiego 

ustalenia warunków umownych, które 

należycie zabezpieczą jego interes, a 
tym samym interes publiczny. 

Jednocześnie, podkreślenia wymaga, iż 
wysokość kar umownych określona we 

wzorze umowy nie nosi znamion rażąco 
wysokich.  
Sąd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku 
z dnia 28 listopada 2013 r., I ACa 
539/13, LEX nr 1439268, zwrócił 
uwagę, że „Orzecznictwo Sądu 
Najwyższego dopuszcza możliwość 
uwzględnienia stosunku między 
wysokością kary umownej a wartością 
wykonanego z opóźnieniem 
zobowiązania jako miernika oceny 
wysokości kary umownej. Wskazuje się 
przy tym, że jeżeli kara umowna jest 
równa bądź zbliżona do wartości 
zobowiązania, można ją uznać za 
rażąco wygórowaną (zob. wyroki Sądu 
Najwyższego: z dnia 20 maja 1980 r., I 
CR 229/80, OSNCP 1980, Nr 12, poz. 
243; z dnia 19 kwietnia 2006 r., V CSK 
34/06, niepubl., czy z dnia 23 maja 
2013 r., IV CSK 644/12). 
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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”. 

3.  Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

prawo zamówień publicznych, wnoszę o 
wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, poprzez dookreślenie 

zasad realizacji przez Zamawiającego 
obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5 

ustawy prawo zamówień publicznych. 
 

Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się 

do przeprowadzenia waloryzacji w razie 
zaistnienia przesłanek z art. 142 ustawy PZP 

wedle starego brzmienia tego artykułu, które 
nie uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo 

zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., 

zgodnie z którą w przepisie art. 142 ust. 5 
dodano nowy pkt. 4 ustawy prawo zamówień 

publicznych, który otrzymał następujące 
brzmienie: 

 
„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych”. 

 

We wzorze umowy, w § 19 ust. 2 lit. a) 

dodaje się tiret 3 o brzmieniu: 
- zasad gromadzenia i wysokości wpłat 

do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych 
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Mając powyższe na względzie - na podstawie 
przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o 

wprowadzenie w treści umowy w zakresie 

regulacji art. 142 ust. 5 nowej przesłanki 
wynikającej z pkt. 4.W uzasadnieniu 

wskazujemy, że w dniu 4 października 2018 r. 
Sejm uchwalił ustawę z dnia 4 października 

2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
Zgodnie z treścią art. 120 przywołanej powyżej 

ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z 

późn.zm.) poprzez wprowadzenie następujących 
zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się 

przecinek oraz pkt 4 w brzmieniu: „4) zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do 
pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 
pracowniczych planach kapitałowych 

4.  W związku z zapisami SIWZ dotyczących 

własnego ( Wykonawcy ) centrum monitoringu 
- Czy Zamawiający dopuści podwykonawstwo w 

zakresie monitoringu sygnałów alarmowych 
firmie z grupy kapitałowej Wykonawcy? 

Zgodnie z pkt 2.2.1 Ogłoszenia, 

Zamawiający dopuszcza możliwość 
podwykonawstwa wyłącznie w zakresie 

patrolu interwencyjnego. 

5.  Zamawiający we wzorze umowy w  §13 pkt. 8 

przewidział zmian wynagrodzenia w trakcie 
realizacji zamówienia –prosimy zatem o 

sprecyzowanie oraz  określenie: 
1)     od jakiego momentu obowiązywania 

umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie 

waloryzowane, 
2)     termin, od którego będzie obowiązywało 

zwaloryzowane wynagrodzenie; 
3)     z jaką częstotliwością waloryzacja będzie 

dokonywana, 

4)     o jaką wartość lub wielkość waloryzacja 
będzie dokonywana; 

 
jaki będzie mechanizm waloryzowania 

wynagrodzenia wykonawcy przewidziany w 

Zasady, w oparciu o które może 

nastąpić zmiana umowy określone 
zostały w § 19 wzoru umowy. 

W przypadku wystąpienia zmiany 
przepisów prawa powodujących 

konieczność waloryzacji wynagrodzenia 

wykonawcy, Wykonawca poinformuje o 
tym Zamawiającego, składając 

stosowny wniosek o podwyższenie 
wynagrodzenia z uzasadnieniem jego 

dokonania.  

Zamawiający nie określa częstotliwości 
ani wielkości waloryzacji, które będą 

wynikały wprost z obowiązujących w 
trakcie realizacji umowy przepisów 

prawa. 

http://www.amuz.gda.pl/
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zawartej umowie 

6.  Proszę o informację czy Zamawiający w w/w 

postępowaniu stosuje procedurę odwróconą o 

której mowa w art. 24aa? Jeśli tak proszę o 
informację jakie dokumenty Wykonawca ma 

przedstawić na I etapie postępowania. 

Zgodnie z pkt III.11 Ogłoszenia: 

Zamawiający informuje, że w 

niniejszym postępowaniu najpierw 

dokona oceny ofert, a następnie zbada, 

czy Wykonawca, którego oferta została 

oceniona jako najkorzystniejsza, nie 

podlega wykluczeniu oraz spełnia 

warunki udziału w postepowaniu.  

Zgodnie z pkt V Ogłoszenia, zd. 

pierwsze, Wykonawca zobowiązany jest 

załączyć do oferty wszystkie dokumenty 

wymienione w pkt V. 

 

7.  Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

dedykowanej grupy interwencyjnej pod 
obiekty Zamawiającego opisane w OPZ? 

Zamawiający nie wymaga od 

Wykonawcy dedykowanej grupy 
interwencyjnej pod obiekty 

Zamawiającego opisane w OPZ. 

8.  Czy Zamawiający ma szczególne wymagania co 
do specyfikacji sprzętu do pomiaru stanu 

trzeźwości? 

Zamawiający nie określa szczegółowych 
parametrów sprzętu do pomiaru stanu 

trzeźwości. Używany przez Wykonawcę 
sprzęt musi być atestowany i zapewniać 

spełnianie zadania określonego w OPZ 

w sposób zgodny z obowiązującymi w 
tej mierze przepisami prawa. 

9.  Proszę o informację, czy wszystkie roboczo  

– godziny mają być realizowane na podstawie 
umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza  

umowy dzielone (umowa o prac 
ę oraz umowa zlecenie). 

 Zamawiający wymaga zatrudnienia w 

ramach umowy o pracę pracowników 
wyznaczonych do realizacji zamówienia 

w wymiarze godzinowym określonym 
we wzorze umowy. 

10.  Czy  w  przypadku  gdy  pracownik  ochrony  

zadeklaruje  pracę  powyżej  pełnego  etatu,  
Zamawiający  oprócz  wymogu  o  pracę  w  

pełnym wymiarze  godzin,  pozostawia  w  
gestii  Wykonawcy formę  zatrudnienia  w  

dodatkowym  wymiarze  roboczogodzin  dla  

tego  samego  
pracownika? 

Zob. odpowiedź pkt 9 

11.  Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy 
pracownicy realizujący przedmiot zamówienia  

Zgodnie z pkt 4.1.2 OPZ Wszyscy 
pracownicy ochrony ze stróżówki  

http://www.amuz.gda.pl/
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byli pracownikami kwalifikowanymi? muszą być kwalifikowanymi 
pracownikami ochrony fizycznej. 

Zgodnie z pkt 4.2.2. OPZ Wszyscy 
pracownicy ochrony DM pełniący dyżury 

w Domu Muzyka i w Domu Studenta nr 

2 mogą być nie kwalifikowanymi 
pracownikami ochrony fizycznej. 

Liczba godzin kwalifikowanych 
pracowników ochrony określona została 

w pkt 1 OPZ.   

12.  Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni 
Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z 

dostępem do energii elektrycznej, łączności  
telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych. 

Zamawiający udostępnia Wykonawcy 
nieodpłatnie, w ramach realizacji 

umowy  pomieszczenia stróżówki, 
wyposażone w energię elektryczną, 

łączność telefoniczną oraz węzeł 

sanitarny. 

13.  Proszę o informację czy obiekty Akademii 

Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 
Wpisane są na listę obiektów podlegających  

obowiązkowej ochronie? 

Zgodnie z art. 5 ustawy O ochronie 

osób i mienia 
Wojewodowie prowadzą ewidencję 
obszarów, obiektów i urządzeń 
podlegających obowiązkowej ochronie, 
znajdujących się na terenie 
województwa. Ewidencja ma 
charakter poufny. 
Wojewódzka ewidencja obszarów, 

obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie ma charakter 

poufny i może być udostępniona 
osobom posiadającym poświadczenie 

bezpieczeństwa zezwalające na dostęp 
do tych informacji. 

14.  Proszę o wydłużenie czasu dojazdu grupy 

interwencyjnej w  pkt.  1  ppkt b) Załącznika nr 
1 do ogłoszenia do 10 min  w godzinach 22:00- 

06:00, jeżeli Zamawiający nie wymaga grupy 

interwencyjnej dedykowanej pod kontrakt 

Zamawiający wydłuża czas dojazdu 

grupy interwencyjnej w godz. 22.00 – 
06:00 do 10 minut. 

15.  W  załączniku  nr  1  do  ogłoszenia,  pkt  1  

ppkt  b zawarto  wymóg  dotyczący  podjazdów  

grup  interwencyjnych w  celu  sprawdzenia  
stanu trzeźwości  pracowników Zamawiającego.  

Proszę  o  informację  czy  Zamawiający jest  
lub  będzie  w  posiadaniu  zgody  każdego  z  

Zgodnie z pkt 1 OPZ Wykonawca 

zapewnia przyjazd patrolu 

interwencyjnego kontrolującego 
sytuację w Akademii (ul. Łąkowa 1-2, 
Gdańsk) oraz stan pracowników 
Wykonawcy (między innymi 
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pracowników na w/w badanie? trzeźwość), nie zaś pracowników 
Zamawiającego. 

16.  Proszę o informację czy w/w dojazd grupy 

Interwencyjnej w celu sprawdzenia trzeźwości 
pracowników Zamawiającego będzie jedynie 

na wezwanie Zamawiającego bez wezwania w 
ustalonych godzinach? 

Zob. odpowiedź pkt 15 

Zasady wzywania patrolu 
interwencyjnego opisane zostały w pkt 

1 lit. b) OPZ. 

17.  Proszę o informację dot. wymogu podjazdów 

grup interwencyjnych w celu sprawdzenia stanu 
trzeźwości pracowników Zamawiającego – kto  

odpowiedzialny będzie za zakup sprzętu 
służącego do w/w badania? 

Odpowiedzialnym za zabezpieczenie 

sprzętu do badania trzeźwości 
pracowników Wykonawcy będzie 

Wykonawca. 

18.  Proszę o informację czy na imprezach opisanych 

w załączniku nr 1 do ogłoszenia usługę 
świadczyć mają pracownicy kwalifikowani? 

Zgodnie z pkt 2 OPZ Imprezy 

organizowane na terenie 
Zamawiającego, których zabezpieczenie 

miałby realizować Wykonawca na 
postawie odrębnych umów, nie są 

imprezami masowymi w rozumieniu 

przepisów prawa (ustawa z dnia 20 
marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez 

masowych  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
1870); Z uwagi na powyższe, 

Zamawiający nie wymaga, aby usługa 

ochrony świadczona była przez 
kwalifikowanych pracowników ochrony.  

19.  Proszę  o informację  czy w  ilość  
roboczogodzin podanych  w  załączniku  nr  1  

do  ogłoszenia  wliczono  roboczogodziny  za  

planowane imprezy? 

Zgodnie z pkt I.1.2 Ogłoszenia 
Usługi, (…) będą realizowane na 

podstawie odrębnych umów zawartych 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

na warunkach ustalonych przez strony 

umowy.  Zamawiający przewiduje ok. 

10 imprez w ciągu roku. 

20.  Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga 

konkretnych parametrów dla kamery, którą 
Wykonawca ma zamontować w stróżówce? 

Zamawiający nie określa szczegółowych 

parametrów kamery. Zamawiający 
wymaga, aby zamontowana kamera 

realizowała cel określony w pkt 4.1.2 
OPZ, tj. umożliwiała monitorowanie 

pracy pracowników Wykonawcy, w tym 

ich identyfikację. 

21.  W związku z brakiem w treści SIWZ 

postanowień odpowiadających treści art. 142 

Zob. odpowiedź pkt 3 
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ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. 
U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w 

brzmieniu nadanym przez art. 120 ustawy z 
dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach  

kapitałowych  (Dz.U.  z  2018  r.  poz.  2215,  
dalej:  ustawa  o  PPK),  wnioskujemy  o  

wprowadzenie do  treści  SIWZ  postanowień 
odpowiadających  treści  art.  142  ust.  5  Pzp  

w  jej  nowym  brzmieniu  oraz postanowień  
odnoszących  się  do  procedury  wprowadzania  

przedmiotowych zmian w łączącej strony 

umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy 
o PPK tj. postanowień w brzmieniu:  

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie 
należnego wykonawcy wynagrodzenia, w 

przypadku zmiany:  

1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki 
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów  

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  

społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  
lub  wysokości  stawki  składki  na  

ubezpieczenia  
społeczne lub zdrowotne,  

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
 

 
 

Z poważaniem 
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