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Białystok, dnia 11 .1o.2022r
Zamawĺający:
Muzeum Pamĺęci Sybiru
Ul' Węglowa 1

15-121Białystok
Wykonawcy

(uczestnicy postępowania)

odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści
Specyf ĺkacji Wa runków Za mówĺenia

Dotyczy postępowania pn': Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz

obsługĺ systemóW i urządzen zaplecza technicznego W Muzeum Pamięci Sybiru

Znak postępowania : w oZP'261.17 4'2022

Na podstawie ar| 2B4 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamÓwień
publicznych (j.t. Dz. U' z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że Wykonawcy
zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie następujących kwestiĺ

dotyczących treści Specyfĺkacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyŻszym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Mając na uwadze treść wzoru umowy Wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych
zaslrzeŻonych w powyŻszych przepisach. W doktrynie prawa zamówień publicznych
oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej lzby odwoławczej przy Prezesie Urzędu
Zamówień Publicznych dominuje pogląd, Że ustanawianie przez zamawiającego W

umowie raŻąco wysokich kar umownych uznać nalezy bezwzględnieza naruszenĺe zasad
zachowania uczciwej konkurencji wyrazonejw art. 16 ustawy PZP z dnia 11.09.2019 roku
(Dz. U. z 2021 r.t poz' 1129.), które moŻe być uzasadnioną podstawą do Żądania
uniewaznienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego W trybie art' 255 ust'
6 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, ĺz postępowanie jest obarczone Wadą
uniemozliwiającą zawarcie waznej umowy W sprawie zamówienia publicznego.
Stanowisko powyzsZe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Krajowej lzby
odwoławczej z dnia 3i lipca 2015 r. sygn. akt: Klo/'l519/15. ZwaŻyc bowiem naleŻy, Że
kara Umowna (odszkodowanĺe umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie
odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez
Zamawia)ącego 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 współzycia
społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na
podstawie przepisu art' 3531 k.c. w związku z arl.58 s 1 k.c. Nalezy mieć równieŻ na

względzie stanowisko Sądu Najwyzszego Wyrazone W Wyroku z 29lĺstopada 20'l3 roku
Sygn. akt l CSK 12Ą|3, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako raŻąco
wygórowanych. W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iŻ ,,kara umowna nie moze być
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instrumentem słUzącym Wzbogaceniu wierzyciela , a zatem przyzna)ąCym mu korzyść
majątkową W istotny Sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela
szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona róWnowagĺ ĺnteresów
stron i ZapobieŻenie nadmiernemU obciązeniu dłuŹnika oraZ niesłusznemu WZbogaceniu
wierzycĺela".
odpowiedŹ:
Brak zgody na wnioskowaną Zmianę. W Ş8 ust. 4 wzoru umowy Zamawiający Wskazał, Że
łączna wysokość naliczonych Wykonawcy kar umownych nie moze przekroczyć 30%.
Zdanĺem Zamawiającego tak określona wysokość kar nie jest raŻąco wygórowana. Kary
umowne mają rekompensować szkody, których Zamawia1ący moze doznac wskutek
nĺenalezytego wykonania umowy lub zabezpieczać moŻliwość wyegzekwowania przez
Zamawiającego obowiązku realizacjĺ świadczenia usług przez osoby zatrudnione na
podstawie zwartych umów o pracę. Jezeli w ocenie Wykonawcy naliczone kary umowne
będą raŻąco wygórowane, Wykonawcy słuŻy praWo zwrócenia sĺę do sądu
powszechnego o dokonanie miarkowania naliczonej kary umownej na podstawie arI. 484
52 Kodeksu cywilnego.

Pytanie 2:

Proszę o potwierdzenie, Że Zamawiający dopuszcza - W przypadku wykonawców
wspólnie realizujących usługę (konsorcjum) - aby kaŻdy członek konsorcjum mógł
wystawić odrębną fakturę za wykonanie swojej części przedmiotu Umowy, zgodnie z
określonym w umowie konsorcjum podziałem czynności.
odpowiedŹ:
Zamawiający dopuści mozliwość, aby kaŻda zflrm wchodzących W skład konsorcjum firm
wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT, o ile taki obowiązek będzie wynikał z
powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub utrwalonej linii orzeczniczej sądów
administracyjnych bądŹ interpretacji organów skarbowych. Zamawia)ący pragnie
zauwaŻyć,, Ze W interpretacji nr 0111_KD|B3-2.4012.595.201B'1.^Z Dyrektor Krajowej
lnformacji Skarbowej wskazał, Że: ,,Bĺorąc pod uwagę obowiązujące przepisy prawa oraz
zasady funkcjonowania konsorcjum, w tym zasadę odrçbnoścĺ podatnĺków, którzy
występując wobec sĺebĺe w relacjl Lĺder Konsorcium- Partner Konsorcjum, stwĺerdzić
nalezy, Ze uczestnlcy Konsorcjum zobowlązani są do dokumentowanla wzajemnych
śwĺadczeń oraz wyboru podmiotu, który będzie odpowiedzĺa/ny za rozllczenia ze
zlecenĺodawcą (wykonawcą). (...) wynagrodzenĺe, które zostanie otrzymane przez
Partnera od Lĺdera Konsorcjum, odnoszące slę do rzeczywiście wykonanych przez
Partnera prac, stanowĺ zaplatę za wykonane uslugi na rzecz Lĺdera i powinno zostać
udokumentowane przez Partnera fakturą VAT wystawĺoną na rZeCZ Lidera Konsorcjum
wylącznĺe odpowĺedzialnego za rozliczenia z zamawiającym." Tym samym organy
skarbowe dopuszczają mozliwość rozliczania się partnerów konsorcjum pomiędzy sobą
bez koniecznoścĺ angazowania zamawiającego w bezpośrednie rozliczenia z kaŻdym
członkiem konsorcjum.

Pytanie 3:

Wykonawca wnosi o zmĺanę w projekcie umowy 58 ust. 4 postanowienia o treści: ,,ŁąCzna
wysokość naliczonych kar umownych w stosunku do Wykonawcy nie moŻe przekroczyć,
30% wartości wynagrodzenia brutto określonego W s 6 ust. 'l Umowy." na następującą
treść:



UM
P c

U
Ę

R

UZE M
AMI

SYBI

Muzeum Pamięci sybiru
ul. Węglowa 'l,15-121 Białystok

tel. +48 85 672 36 01
sekreta riat@sybir.bialystok.pl

,,Łączna Wysokość naliczonych kar Umownych W stosunku do Wykonawcy nie moze
przekroczyć 20% Wartości Wynagrodzenia brutto określonego W Ş 6 ust. 1 umowy.
Nalĺczenie kar umownych naStąpi po Uprzednim pisemnym Zgłoszeniu Wykonawcy
zasIrzeŻen W ramach postępowania reklamacyjnego niezwłocznie od momentu
stwierdzenia przypadkóW niewykonania lub nienalezytego Wykonania umowy. Brak
niezwłocznego uSunięcia przez Wykonawcę stwierdZonych przypadkóW niewykonania
lub nienaleŻytego Wykonania umowy winien być stwierdzony w formie protokołu
reklamacyjnego przez komisję z udzĺałem przedstawicieli Zamawiającego. Niezwłocznie
od momentu stwierdzenia zastrzeŻeń, określony zostanie zakres naruszenia oraz wnioski
pokontrol ne. Po spełnien i u powy Ższego Zamawiającego u prawn io ny będ zie do nałozen ĺa

kary umownej."
odpowĺedŹ:
Zamawiający nie wyraŻa zgody na proponowaną Zmianę' Przewidziane umową kary
umowne mają zagwarantować Zamawiającemu prawidłowe wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zapisami SWZ, zaś proponowane przez Wykonawcę postępowanie
reklamacyjne nie zabezpiecza w naleŻyty sposób interesu Zamawiającego.

Pytanie 4:

Proszę o informację, czY wszystkie roboczo - godziny mają być realizowane na
podstawie umowy o pracęl czy leŻZamawia1ący dopuszcza Umowy dzielone (umowa o
pracę oraZ umowa zlecenie)?
odpowiedŹ:
Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia pracowników ochrony W ramach l i ll obsady na
podstawie umów cywilnoprawnych.

Pytanĺe 5:

Czy w przypadku, gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyzej 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?
odpowiedŹ:
Zamawiający Wymaga, aby pracownicy realizujący zadania określone w ramach l i ll

obsady byli zatrudnieni wyłącznie na umowę o pracę z zachowaniem warunków
określonych w oPZ. Natomiast organizację czaSU pracy pracowników ochrony
pozostawia w gestiĺ Wykonawcy.

Pytanie 6:

Proszę o informację czy zastępstwa chorobowo-urlopowe mogą być realizowana W

ramach zatrudnienia na umowę zlecenie?
odpowĺedŹ:
Nie' Zamawiający nie dopusZcza zalrudnĺenia pracownĺków ochrony W ramach l i ll

obsady na podstawie umów cywĺlnoprawnych.

Pytanie 7:

Proszę o Zmianę lub usunięcĺe S 1 ust. B umowy. Zamawiający nie powĺnien jednostronnie
modyfikować postanowień umowy. Wykonawca nalezy zapewnić gwarancję uzyskiwania
zleceń W Zakresie Wynĺkającym z SWZ i umowy, gdyz Wykonawca kaIkuluje ofertę w
oparciu o konkretny opis przedmiotu zamówienia, nadto ponosĺ koszty gotowości do
świa d czenia u słu g i; jed nostro n na modyf i kacja u m ow y pr zez Zamawia)ącego W skrajnych
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przypadkach moze prowadzić do nieopłacalności całego przedsięWzięCia Ze strony
Wykonawcy.
W związku Z powyŻszym Wnosimy aby Wszelkie zmiany umowy dotyczące Zakresu
przedmiotu świadczenia winny Wymagaó zgody obu stron orazformy pisemnego aneksu.
odpowĺedŹ:
Zamawiający nĺe wyraŻa zgody na proponowaną zmianę. Zapisy Ş i ust.8 projektu umowy
określają zakres ewentualnych Zmian osobowych nie tylko w zakresie zmniejszenia, ale
równieŻ zwiększenia liczby pracownĺków Wykonawcy realizujących usługę ochrony.
Zamawia)ący nie planuje takze radykalnych zmian w termĺnach i godzinach pracy
Muzeum. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o kazdej zmianie sposobu realizacji
usługi w terminie wskazanym $ '1 ust. 8 projektu umowy.

Zamawiaiący nie zmienia terminu składania ofert w ninieisz Vm postępowaniu
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