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Pytania i odpowiedzi 
do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
Nr 79.71.0/U/PN/2019 z dnia 14 lutego 2019 roku 

Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 
 

 
 
Pytanie nr 1 
 
Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte 
wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów 
Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę 
o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego.  
 
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów 
Arbitrów przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych 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 Zespołu 
Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. 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 
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 zastrzega kary umowne za nienależyte wykonanie umowy w wysokości 
10%  oraz za nieprawidłowe wykonywanie usługi inkasa w wysokości 20%. Relacja 
pomiędzy wysokością zastrzeżonych kar umownych, a wysokością wynagrodzenia 
Wykonawcy za wykonanie umowy nie daje podstaw do przyjęcia, aby kary umowne 
przewidziane przez Zamawiającego są rażąco wygórowane w rozumieniu art. 484 § 2 
k.c. Należy dodać, że naliczanie kar umownych ma miejsce jedynie w przypadku 
nienależytego wykonywania umowy z winy Wykonawcy, czego nie należy z góry 
zakładać. 
 
Pytanie nr 2 
 
Czy osoby mają być zatrudnione na podstawie umów o pracę na pełen etat  i każda 
roboczogodzina pracy osób wykonujących czynności ochronne (za wyjątkiem patroli 
interwencyjnych) musi być wypracowana w ramach umowy o pracę i  Zamawiający nie 
dopuszcza w tym zakresie zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych. 
Odpowiedź 
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Osoby muszą być zatrudnione w oparciu o umowę o pracę, jednak Zamawiający nie 
ingeruje w ich współpracę z Wykonawcą w zakresie ile przepracowanych roboczogodzin 
wynika z umowy o pracę, a ile z umowy zlecenia. Zamawiający oczekuje stałej obsady 
osobowej – bez rotacji pracowników oddelegowanych do ochrony GOZ. 
 
Pytanie nr 3 
 
Czy każda godzina wypracowana w Gdańskim Ogrodzie Zoologicznym   musi być na 
umowę o pracę, czy też wystarczającym będzie, że pracownik ma pełen etat u 
Wykonawcy nie zależnie od miejsca pracy  w tym częściowo u Zamawiającego.  
Odpowiedź: 

Pracownik powinien „mieć etat” u Wykonawcy i być oddelegowany do wykonywania 
zadań ochrony na terenie GOZ. Zmiana oddelegowanych pracowników do ochrony GOZ 
następować będzie zgodnie z zapisem §  6 ust. 2 umowy. 

Pytanie nr 4 

Proszę o wyjaśnienie, czy dokumenty o których mowa w pkt 3.1.a., 3.2.a oraz 3.3. 
SIWZ mają zostać złożone wraz z ofertą, czy też na wezwanie Zamawiającego w 
przypadku złożenia najwyżej ocenionej oferty? 
Odpowiedź: 
Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w pkt. 1.7 części I specyfikacji. 
Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1.a oraz 3.2.a SIWZ należy złożyć z ofertą, zaś 
przewidziane w pkt 3.3. na wezwanie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 5 
 

W pkt. 2.4.b SIWZ Zamawiający wymaga pracowników wpisanych na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony a jednoczenie dopuszcza aby pracownicy 
wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony posiadali orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności – lekkim lub umiarkowanym  (III albo II grupa inwalidzka).  

Pracownik, aby mógł zostać wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, 
musi przedstawić zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania 
czynności na zajmowanym stanowisku, a co za tym idzie uprawniony lekarz musi 
potwierdzić, że jest on zdolny do użycia np. środków przymusu bezpośredniego 
(uprawnienie wyłącznie kwalifikowanych pracowników ochrony). Trudno zatem 
wyobrazić sobie, aby takowe zaświadczenie zostało wystawione pracownikowi o 
orzeczonym stopniu niepełnosprawności – w szczególności o stopniu umiarkowanym ze 
schorzeniami specjalnymi lub lekkim.  
W związku z powyższym proszę o wykreślenie pkt. 2.4.d SIWZ  
 
Odpowiedź 
Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 
2017, poz. 2213 z późn. zm.) na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
wpisuje się osobę, która m.in. „posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania 
zadań”. Przepis ten nie operuje pojęciem orzeczenia o niepełnosprawności, jako 
dokumentu dyskwalifikującego kandydata. W tym znaczeniu posiadanie orzeczenia nie 
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jest jednoznaczne z brakiem pełnej zdolności fizycznej i psychicznej (wykażą to 
ewentualnie dopiero badania). 

 

 

         Dyrektor GOZ 

 

         Michał Targowski 


