
       Odpowiedzi na pytania.

Dotyczy: postępowania przetargowego ZP-URB-6/2018 pn „Zakup energii elektrycznej na 
potrzeby obiektów URBIS Sp. z o.o.  Gnieźnie”

URBIS Sp. z o.o. w Gnieźnie podaje do wiadomości, iż w trakcie procedury dotyczącej w/w 
zadania wpłynęły zapytania na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

PYTANIE 19 :

działając na podstawie art. 38 ustawy PZP - Wykonawca wnosi o uwzględnienie poniższych uwag
do treści SIWZ: 
Wykonawca wnosi o usunięcie § 9  załącznika nr 10 do SIWZ (Umowa). 

Powyższe postanowienia dotyczące kar umownych zostały skonstruowane z naruszeniem 

cywilistycznej zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego.

Należy zaznaczyć, że zasada równości stron, jako jedna z podstawowych zasad prawa cywilnego, 

gwarantuje równość uprawnień i obowiązków spoczywających na każdej ze stron zawartej umowy. 

W ocenie Wykonawcy w/w zasada  bezwzględnie wymaga, żeby żadna ze stron umowy nie 

osiągnęła (na gruncie postanowień umowy przyjętej w postepowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego) pozycji nadrzędnej względem drugiej strony. Treść umowy cywilnoprawnej powinna 

być zatem ukształtowana z zachowaniem zasady swobody umów wyrażonej w art. 353 §1 k.c., 

zgodnie z którą strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, 

byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom 

współżycia społecznego. Zasada równości stron umowy umożliwia więc kształtowania treści 

łączącego je stosunku zobowiązaniowego w zgodnie z przepisami przepisy prawa oraz zasadami 

współżycia społecznego. Dodatkowo Wykonawca zwraca uwagę na brzmienie art.7 ust. 1 i 2 

ustawy PZP, w którym expressis verbis wyrażono zasadę równego traktowania stron postępowania, 

w tym również poprzez takie przygotowanie postanowień SIWZ, które zapewniają realizację w/w 

zasady równości stron.

ODPOWIEDŹ:

W odniesieniu do brzmienia art. 7 ust 1 i 2 ustawy PZP zamawiający poprzez zapisy w umowie 

dotyczące kar w żaden sposób nie naruszył zasad wynikających bezpośrednio z ustawy.

Konsekwencje związane z karami umownymi ponosi zarówno Zamawiajacy jak I Wykonawca.

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcia zapisu dotyczącego kary umownej za za każdy 

stwierdzony przypadek nieterminowego dokonania odczytów układów pomiarowo-

rozliczeniowych, §9 ust. 2 Załącznika nr 10 do SIWZ („Umowa” )


