
                          

Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego – Wzór Umowy  - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

 

Umowa dostawy nr 2020/………../STER CPP/ZK 

 

zawarta w Gdańsku w dniu ......................... pomiędzy:  
 

1. BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w 
Gdańsku, 80-299, ul. Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS 

0000432307, NIP 5862278701, REGON 221740579, reprezentowaną przez komplementariusza: 
BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, 80-299, ul. 

Nowy Świat 38 c, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, pod nr KRS: 0000399806, NIP: 

5862274229, REGON: 221548221, reprezentowaną przez: 
Krzysztofa Kaweckiego - Prezesa Zarządu, uprawnionego do jego samodzielnej reprezentacji 

zwaną w dalszej części Umowy Zamawiającym, 

a      

 

2. .............................................................................................. z siedzibą w 
…………………………….., adres: ……………………………………………….., wpisaną/ym do 
Rejestru Przedsiębiorców CEIDG*/KRS pod numerem* ………………………….……………., 
NIP, ………………………….., REGON: ……………... 
reprezentowanym/ą przez1

: 

………………………………………………………………………………………………………… 

zwanym/ą w dalszej części Umowy Wykonawcą,  

 

 

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy w trybie Zapytania Ofertowego nr 
5/2020/STER CPP/ZK zgodnego z zasadą konkurencyjności została zawarta Umowa z Wykonawcą o 
treści następującej: 

§ 1 

[OŚWIADCZENIA] 
 

1. Zamawiający oświadcza, że realizuje Projekt: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie 
tandem” w ramach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś 
priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + 
R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa” finansowanego, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (dalej jako: Projekt) oraz zapewnia, że brak jest jakichkolwiek 
przeszkód prawnych lub faktycznych, które uniemożliwiałyby zawarcie przez Zamawiającego 
niniejszej Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie Przedmiotu 
Umowy – będącego jednocześnie przedmiotem Zamówienia w ramach rozstrzygniętego 
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z ww. 
Zapytaniem ofertowym, oraz jest w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej realizację 
Przedmiotu Umowy. 

§ 2 

[PRZEDMIOT UMOWY] 

                                                           
1 Reprezentacja powinna być zgodna z informacjami w Krajowym Rejestrze Sądowym/Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej, który zawiera dane obowiązujące na dzień zawarcia Umowy.  



                          

1. W związku z realizacją Projektu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej Umowy, Przedmiot niniejszej 

Umowy obejmuje: realizację przez Wykonawcę dostawy towarów według zakresu określonego w 
Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego 
(stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy) tj. (tzw. elementów normatywnych) do 
wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II 

(testowanie uszczelnień) w zakresie następującym: 
1) CZĘŚĆ ………….. - ……………………………………………………………………….. 
2) CZĘŚĆ ………….. - ……………………………………………………………………….. 
3) CZĘŚĆ ………….. - ……………………………………………………………………….. 
4) CZĘŚĆ ………….. - ……………………………………………………………………….. 
5) CZĘŚĆ ………….. - ……………………………………………………………………….. 
dalej jako: Przedmiot umowy/Przedmiot zamówienia. 

2. Oferta Wykonawcy złożona celem realizacji Przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami stanowi 
Załączniku nr 2 do Umowy. 

3. Według Wspólnego Słownika Zamówień Kod CPV odpowiadający Przedmiotowi Umowy to: 
44100000-1 Materiały konstrukcyjne i elementy podobne. 

4. Dodatkowe kody CPV dla zamówienia objętego niniejszym Zapytaniem ofertowym m.in.: 
 44531510-9 - Śruby i wkręty, 
 44531600-7 – Nakrętki 
 44160000-9 Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne 

elementy, 

 44165000-4 Węże, rury pionowe i tuleje, 
 44531700-8 - Wyroby gwintowane z żelaza lub stali, 
 44300000-3 Kabel, drut i podobne wyroby, 

 44440000-6 Łożyska, 
 44532200-0 Podkładki. 

5. Wykonawca oświadcza, iż dostarczony przez niego w wykonaniu niniejszej Umowy przedmiot 

zamówienia posiada wszelkie niezbędne atesty, certyfikaty i spełnia wszelkie wymogi wynikające z 

odpowiednich przepisów oraz ustanowionych norm jakościowych. 

6. Wykonawca oświadcza, że dostarczone towary spełniają wymagania techniczne określone w ramach 
opisu Przedmiotu zamówienia, są fabrycznie nowe, posiadają nienaruszone cechy pierwotnego 
opakowania (jeżeli dotyczy).  

 

§ 3 

[TERMIN, MIEJSCE WYKONANIA, ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY] 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia maksymalnie w terminie 

……………………………………….. dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie 

zamówienia publicznego z Zamawiającym. W przypadku gdy ostatni dzień  
………………..-dniowego terminu ustalonego w zdaniu poprzedzającym przypadnie na dzień wolny od 
pracy – dostawa będzie zrealizowana w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu wolnym od 
pracy. 

2. Dostawa odbędzie się w dniu roboczym (od poniedziałku do piątku) w godz. od 8.00 do 14.00. 

Dokładna data i godzina dostarczenia Przedmiotu Zamówienia zostanie ustalona przez Wykonawcę z 
Zamawiającym w drodze korespondencji e-mail, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, 

Zamawiający wskaże również osobę z imienia i nazwiska, która dokona odbioru Przedmiotu 

zamówienia w jego imieniu i podpisze Protokół zdawczo - odbiorczy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot Zamówienia na adres siedziby Zamawiającego, tj. 
BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa., ul. Nowy Świat 38 c, 
80-299 Gdańsk. 

4. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Przedmiot zamówienia według następujących warunków: 
1) dostarczyć elementy konstrukcyjne fabrycznie nowe, nie noszące znamion ich użycia, 

niezniszczone, nieuszkodzone, pełnowartościowe, 



                          

2) Elementy konstrukcyjne zostaną przez Wykonawcę dostarczone wg ich klasyfikacji w 
Szczegółowym opisie Przedmiotu Zamówienia tj. wg wskazanych w Tabeli zestawach 

ilościowych, w oryginalnych opakowaniach (jeżeli dotyczy), a zestawy w osobnych 
opakowaniach wykonanych albo z folii przemysłowej albo wykonanych z kartonu – w 

sekwencji: 1 wiersz z Tabeli to jedno opakowanie zawierające określoną zgodnie z Tabelą ilość 
elementów, przy czym każdy element winien być odpowiednio zabezpieczony przed 
uszkodzeniem przez cały czas dostawy i transportu do Zamawiającego – ryzyko i 

odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia elementów w transporcie i podczas ich wyładunku ponosi 
Wykonawca, oraz 

3) Opakowane zestawy elementów zostaną przez Wykonawcę opisane w sposób czytelny z podaniem 

informacji wskazanych w Tabeli tj. „Lp.”/ „Poz. LM”/ „Opis”/ „ilość” w szt./. Przykładowa 
etykieta opakowania dostarczanego jednego zestawu z zamawianych elementów lub jednego 
elementu (jeżeli nie występuje w zestawie) powinna wyglądać następująco – tu przykład z 
pierwszego wiersza Tabeli z Grupy 1: Nor 1 (Elementy złączne i śrubowe): 1/ 1.15/ pręt 
gwintowany M10x60mm/2szt., 

4) Oznaczenie dostarczonych elementów może zostać wykonane za pomocą etykiet samoprzylepnych 
lub plastikowych zawieszek – do wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku realizacji 
wytycznych określonych powyżej; 

5) Wykonawca do każdego rodzaju elementów dostarczonych w zestawach o określonej ilości, 
wykonanych ze wskazanego materiału przedłoży także dokumenty potwierdzające ich zgodność 
ze wskazaną w Tabeli Normą jakościową (jeżeli norma taka została podana dla danego 
elementu w Załączniku nr 1 – Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia). 

5. Dowodem zrealizowania dostawy będzie pisemne potwierdzenie odbioru technicznego Przedmiotu 
zamówienia na podstawie Protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez Zamawiającego lub 

upoważnionego pracownika Zamawiającego, po sprawdzeniu ilości i kompletności dostawy. Wzór 
Protokołu stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy. 

6. Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy, jeżeli Przedmiot umowy oraz warunki 

dostawy tego przedmiotu (sposób, opakowanie, itp.) nie spełnia wymogów określonych w Zapytaniu 

ofertowym. Brak odbioru Przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego powoduje zwłokę 
Wykonawcy. 

7. Wykonawca zapewnia właściwy sposób transportu towarów objętych niniejszą Umową celem 
zachowania nienaruszalności, jakości, funkcjonalności, parametrów oraz wymaganego przez 

Zamawiającego stanu towarów. 
8. Koszty załadunku towaru do transportu, koszty transportu oraz koszty prawidłowego rozładunku 

towarów objętych niniejszą Umową dostawy, ponosi w pełni Wykonawca. 

9. Odpowiedzialność z tytułu wyboru podmiotów realizujących czynności związane z prawidłowym i 
terminowym dostarczeniem towarów objętych niniejszą Umową, stanowiących Przedmiot zamówienia 
oraz z tytułu prawidłowego wykonania powierzonych im zadań – wobec Zamawiającego ponosi 
Wykonawca. 

 

§ 4  

[RĘKOJMIA ZA WADY TOWARÓW] 

 

1. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady zostaje rozszerzona na zasadach opisanych 
poniżej, na podstawie art. 558 kodeksu cywilnego.  

2. Okres rękojmi za wady wynosi 24 miesiące – zgodnie art. 568 k.c. i jest liczony od dnia wykonania 

Przedmiotu umowy – dostarczenia towarów.  
3. Rękojmia za wady obejmuje zapewnienie Wykonawcy, że towary stanowiące Przedmiot zamówienia: 

1) posiadają parametry techniczne zgodne z tymi określonymi w treści Zapytania ofertowego. 
2) są fabrycznie nowe, w pełni funkcjonalne, nieuszkodzone, pełnowartościowe. 

4. W ramach rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do wymiany wadliwych elementów 
(towarów) i pokrycia kosztów wymiany wadliwych elementów (kosztów materiału, towaru, transportu, 



                          

itp.), a Zamawiający zgłosić Wykonawcy reklamację pisemną (uznaje się także za pisemną, reklamacje 
przesłaną za pośrednictwem wiadomości e-mail).  

5. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę każdorazowo o wadzie towaru najpóźniej w terminie 10 dni od 
daty jej wykrycia – za pośrednictwem korespondencji e-mail na adres Wykonawcy: 

……………………………….. lub pisemnie pod adres Wykonawcy wskazany w Umowie.  

6. Termin realizacji reklamacji (wymiany towaru) wynosi ……….. dni i rozpoczyna się z dniem 
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie (zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego), a kończy z dniem 
przekazania Przedmiotu umowy wolnego od wad Zamawiającemu.  

7. Z tytułu wymiany towarów wadliwych na nowe całkowitą odpowiedzialność ponosi Wykonawca.  
8. Z czynności odbioru Przedmiotu umowy wolnego od wad w związku ze złożoną reklamacją przez 

Zamawiającego, zostanie spisany protokół zdawczo – odbiorczy zgodnie ze wzorem stanowiącym 
Załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, odpowiednio uzupełniony o informacje właściwe dla reklamacji.  

9. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy towaru wolnego od wad w terminie określonym w ust. 6 niniejszego 
paragrafu, Zamawiający może zlecić dostarczenie takiego towaru osobie trzeciej, na koszt i ryzyko 

Wykonawcy.  

10. Niezależnie od uprawnień określonych w niniejszej Umowie, Zamawiającemu przysługują wszystkie 
prawa z tytułu rękojmi za wady określone w kodeksie cywilnym.  

 

§ 5 

[WYNAGRODZENIE] 

 

1. Z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 tj. dostawy towarów według zakresu 
określonego w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia tj. (tzw. elementów normatywnych) do 
wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II 
(testowanie uszczelnień)  Wykonawcy należne jest wynagrodzenie odpowiednio z tytułu realizacji:  
1) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 

………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

2) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 
………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

3) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 
………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

4) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 
………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

5) CZĘŚĆ ………….. - ………………………………………………………………, w wysokości 
………………………….. zł netto (słownie: ……………….... zł), powiększone o należny podatek 
VAT; 

co stanowi wynagrodzenie w łącznej wysokości: ………………………….. zł netto (słownie: 
……………….... zł), powiększone o należny podatek VAT. 

2. Cena towarów objętych niniejszą Umową nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania Umowy. 
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony Protokół zdawczo – odbiorczy, 

którego wzór  stanowi Załącznik nr 2 do Umowy.  

4. Wynagrodzenie płatne będzie na podstawie poprawnej pod względem formalno-rachunkowym faktury, 

przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 14 dni do 

wpłynięcia poprawnej faktury do Zamawiającego, przy czym za dzień zapłaty strony przyjmują dzień 
obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu wyczerpuje w całości roszczenia 
Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy i obejmuje wszystkie koszty, jakie mogą powstać w 
związku z realizacją Umowy. 

6. Wynagrodzenie Wykonawcy finansowane jest ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach 

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac 



                          

B + R przed przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania 
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” finansowanego, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

§ 6 

[KARY UMOWNE, ODSZKODOWANIE] 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia zawinionej szkody wyrządzonej Zamawiającemu lub 
osobom trzecim w trakcie realizowania Przedmiotu Umowy lub w związku z realizacją tej Umowy. 

2. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy przez Wykonawcę tj.: 
1) uchybienia termonowi dostawy wskazanemu w § 3 Umowy ust. 1 lub innym terminom wynikającym z 

niniejszej Umowy (np. reklamacyjnych) - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz 
Zamawiającego kary umownej w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt złotych) zł za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia; 

2) zrealizowania Przedmiotu umowy w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego wskazanymi w 
Zapytaniu ofertowym oraz w niniejszej Umowie (dostarczenie elementów nieodpowiadających 
Przedmiotowi umowy, uchybienie obowiązkom procedury reklamacji, inne działania lub zaniechania 
Wykonawcy prowadzące do nienależytego wykonania Umowy) - Wykonawca zobowiązany będzie do 
zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości odpowiadającej kwocie 10% 
wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania niniejszej Umowy za każde stwierdzone naruszenie; 

3) uchybienia obowiązkowi poufności danych i informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa 
Zamawiającego - Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej 
w wysokości 5.000,00 zł (pięciu tysięcy złotych, 00/100), 

4) uchybienia obowiązkowi ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszą Umową - 

Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 
proporcjonalnej do stopnia zawinienia w powstaniu naruszenia. 

3. W przypadku opóźnienia w realizacji swych obowiązków przez Wykonawcę, gdy Zamawiający nie będzie 
mógł czekać na działanie Wykonawcy, a zwłoka trwać będzie ponad 3 dni – Zamawiający zamówi tożsame 
usługi dostawy towaru od innego dostawcy na koszt Wykonawcy. 

4. W przypadku niewykonania Umowy w całości Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w 
wysokości odpowiadającej kwocie 50 % wynagrodzenia brutto przewidzianego niniejszą Umową.  

5. Z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego umowy z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50% odpowiadającej kwocie 
50 % wynagrodzenia brutto przewidzianego niniejszą Umową.  

6. Zastrzeżenie kar umownych nie pozbawia prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania z tytułu 
naprawienia szkody przez Wykonawcę na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych w przypadku 
opóźnienia w płatności wynagrodzenia, ponad ostateczny termin wskazany w § 5 ust. 5 umowy. 

 

§ 7 

[ODSTĄPIENIE OD UMOWY] 
 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy, lub od części niniejszej Umowy 
w drodze jednostronnego oświadczenia woli: 

1) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze 
wykonywanie Umowy może zagrażać istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od 

powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
2) W przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji Umowy bez uzasadnionych przyczyn lub 

przerwał realizację Umowy i jej nie kontynuuje mimo wezwania Zamawiającego, przy czym 

wezwanie może być skierowane drogą elektroniczną na adresy wskazane w § 11 ust. 2 pkt. 2) 

niniejszej Umowy lub ustnie, 



                          

3) W przypadku, gdy Wykonawca pomimo uprzednich wyrażonych zastrzeżeń Zamawiającego i 
wezwania do prawidłowej realizacji Umowy, nie wykonuje Przedmiotu Umowy zgodnie 
z warunkami umownymi,  

4) W przypadku gdy, Zamawiający nie otrzymał dofinasowania do Projektu lub środki zostały 
cofnięte z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, także z powodu siły wyższej i istotnej 
zmiany warunków rynkowych, 

5) W razie likwidacji firmy Wykonawcy lub złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości. 
2. Wykonawca nie będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego lub nie będzie uznany za naruszającego 

postanowień Umowy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków 
wynikających z Umowy w zakresie, w jakim takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest 
wynikiem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie bądź połączenie zdarzeń niezależnych od 
Stron, które uniemożliwiają wykonywanie zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie 
mogły przewidzieć, oraz którym nie mogły zapobiec, a także ich przezwyciężyć poprzez działanie z 
należytą starannością.  

3. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o fakcie wystąpienia 
siły wyższej, udowodnienia tych okoliczności poprzez przedstawienie dokumentacji potwierdzającej 
wystąpienie zdarzenia mającego cechy siły wyższej oraz wskazania wpływu, jaki zdarzenie miało na 
przebieg realizacji Projektu.  

4. Odstąpienie od Umowy musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 
 

§ 8 

[POUFNOŚĆ INFORMACJI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH] 
 

1. Informacje Poufne oznaczają wszelkie informacje lub dane dotyczące działalności Zamawiającego, a 
w szczególności: 
1) informacje handlowe, techniczne, technologiczne, organizacyjne, finansowe, prawne oraz wszelkie 

inne informacje posiadające dla Zamawiającego wartość gospodarczą, które jednocześnie mogą 
stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego,  

2) informacje uzyskane w wyniku analizy lub przetworzenia dostarczonych informacji, niezależnie od 
sposobu ich ujawnienia Wykonawcy (Otrzymującemu) lub osobie trzeciej będącej podwykonawcą 
bądź działającej w imieniu Wykonawcy (Otrzymującego), przez Zamawiającego, w szczególności: 
na piśmie, ustnie lub przy wykorzystaniu jakichkolwiek innych środków przekazywania informacji 
i danych, w tym środków komunikacji elektronicznej (e-mail, skype, itp.). 

2. Przez pojęcie „tajemnicy przedsiębiorstwa” zgodnie z Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 

z dnia 16 kwietnia 1993 roku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 10 ze zm.) rozumie się nieujawnione do 
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne 
przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich 
poufności. 

3. Obowiązkiem poufności, w ramach niniejszej Umowy objęte są: 

1) wszelkie informacje, dane, dokumenty, lub materiały, które zostaną mu udostępnione, ujawnione 
lub powierzone w ramach świadczenia usług na rzecz Zamawiającego zgodnie z niniejszą Umową,  

2) wszelkie informacje, dane, dokumenty, rysunki techniczne, lub materiały do których Wykonawca 
będzie mieć dostęp w ramach współpracy z Zamawiającym w zakresie realizacji niniejszej 
Umowy, a w szczególności informacje, dane, dokumenty lub materiały dotyczące realizacji 
Projektu, know-how, rozwiązań technicznych i technologicznych, opracowanych metod, statystyk, 
analiz, ekspertyz, badań, testów, raportów, wynalazków i pomysłów, 

3) wszelkie inne informacje w postaci pisma, dźwięku, obrazu itp., których Zamawiający nie ujawnił 
publicznie, a które przedstawił Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy oraz 

ewentualnie pomocniczo, celem jej prawidłowego wykonania, co do których Zamawiający nie 
zastrzegł wprost obowiązku poufności. 

4. Wykonawca (Otrzymujący)  zobowiązany jest do zachowania obowiązku poufności informacji 
wskazanych w ust. 1-3 niniejszego paragrafu.  



                          

5. Wykonawca (Otrzymujący) zobowiązany jest do przedsiębrania wszelkich działań, celem spełnienia 
obowiązku poufności wynikającego z niniejszej Umowy, w szczególności do podjęcia w stosunku do 
osób trzecich środków ostrożności zapewniających odpowiednią ochronę przeciwko nieupoważnionemu 

ujawnieniu, kopiowaniu lub wykorzystaniu informacji poufnych oraz do poinstruowania wszystkich 

pracowników, współpracowników i podwykonawców mających styczność z Informacjami poufnymi w 
ramach niniejszej Umowy, o obowiązku zachowania poufności. 

6. Wykonawca (Otrzymujący) ponosi pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich 
pracowników, współpracowników, podwykonawców, którzy uzyskali dostęp do Informacji poufnych, w 
tym za ujawnienie, kopiowanie lub wykorzystanie przez nich Informacji poufnych w sposób niezgodny 
z niniejszą umową. 

7. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca (Otrzymujący) przekaże listę osób, które miały dostęp do 
Informacji Poufnych objętych poufnością w ramach niniejszej Umowy (w formie pisemnej).   

8. Wykonawca (Otrzymujący) upoważniony będzie do ujawnienia Informacji Poufnej wyłącznie 
uprawnionym organom władzy państwowej, na ich wyraźne, pisemne i prawnie uzasadnione żądanie, 
zawiadamiając niezwłocznie Zamawiającego o otrzymaniu takiego żądania. 

9. Wykonawca (Otrzymujący) ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę Zamawiającemu  poprzez 
ujawnienie, niezabezpieczenie, wykorzystanie, kopiowanie, udostępnienie obowiązku poufności 
wynikającego z niniejszej umowy przez Wykonawcę (Otrzymującego), Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu  karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) za 
każde ujawnione naruszenie w zakresie obowiązku poufności. Zapłata kary umownej nie wyłącza 
możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego wysokość kary 
umownej na zasadach ogólnych. 

10. Powyższe postanowienia nie wyłączają, ani nie ograniczają odpowiedzialności Wykonawcy 
wynikającej z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

11. Wykonawca uprawniony jest do wykorzystywania informacji udostępnionych przez Zamawiającego 
wyłącznie do realizacji niniejszej Umowy. Wykorzystanie przez Wykonawcę informacji poufnych 
udostępnionych przez Zamawiającego w sposób i w celu innym niż określony w niniejszej Umowie 
skutkować będzie odpowiedzialnością Wykonawcy z tytułu nienależytego wykonania niniejszej 

Umowy.  

12. Obowiązek poufności informacji nie dotyczy danych/informacji: 
1) publicznie dostępnych, 
2) które były w posiadaniu Wykonawcy (Otrzymującego) lub były mu znane przed ich uzyskaniem 

od Zamawiającego, o czym Wykonawca (Otrzymujący) poinformuje Zamawiającego na piśmie 
niezwłocznie po otrzymaniu Informacji Poufnej w rozumieniu niniejszej Umowy, 

3) wyraźnie wyłączonych z obowiązku poufności, na podstawie pisemnej zgody Zamawiającego. 
13. Wykonawca w odniesieniu do wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej 

Umowy i/lub w toku jej realizacji, nawet pomocniczo, niezwiązanych bezpośrednio z Przedmiotem 
zamówienia, a stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Zamawiającego, zobowiązany jest do 
zachowania w tajemnicy przez okres 3 lat od dnia zakończenia realizacji niniejszej umowy, jej 
wygaśnięcia, rozwiązania.  

14. Obowiązek zachowania poufności informacji określony niniejsza Umową nie jest ograniczony 
terytorialnie. 

15. Dane osobowe Wykonawcy oraz osób działających w jego imieniu przetwarzane będą przez 
Zamawiającego celem realizacji niniejszej Umowy i jej rozliczenia.  

16. Zamawiający zapewnia, że dane przetwarzane są w sposób bezpieczny i zgodny z prawem, nie ulegają 
profilowaniu. 

17. Wykonawca zobowiązany jest poinformować swoich współpracowników i pracowników, o zasadach 
przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego zgodnie z treścią Klauzuli informacyjnej 
zawartej w Załączniku nr 3 niniejszej Umowy. 

18. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą o której mowa w ustępie poprzedzającym i akceptuje jej 
treść, i zobowiązuje się także dochować wszelkich obowiązków i procedur w zakresie prawidłowego i 
bezpiecznego przetwarzania danych osobowych pozyskanych w związku z niniejszą Umową.  

 



                          

§ 9 

[DODATKOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY] 
 

1. W zakresie realizacji Projektu oraz jego kontroli Wykonawca jest zobowiązany: 
1) w związku z kontrolą lub audytem Projektu, a ramach którego realizowany jest Przedmiot Umowy 

będzie zobowiązany na żądanie podmiotów prowadzących kontrolę lub audyt do udzielenia 
dodatkowych informacji lub wyjaśnień związanych z realizacją niniejszej Umowy, 

2) przekazywać Zamawiającemu kopie informacji pokontrolnych oraz zaleceń pokontrolnych lub 
innych równoważnych dokumentów sporządzonych przez instytucje kontrolujące, jeżeli wyniki 
kontroli dotyczą Przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tych dokumentów, 

3) do przechowywania w sposób gwarantujący należyte bezpieczeństwo informacji wszelkich danych 
związanych z realizacją Przedmiotem Umowy, w szczególności oryginałów dokumentów 
księgowych, protokołów odbioru dokumentujących wykonanie Przedmiotu Umowy lub innych 
dokumentów potwierdzających jego wykonanie, przez okres 3 lat od dnia zakończenia Projektu, tj. 
co najmniej do dnia 30.11.2024 r. Okres ten może ulec zmianie, o czym Wykonawca zostanie 
poinformowany przez Zamawiającego.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich 
okolicznościach mogących mieć wpływ na prawidłowy przebieg Przedmiotu Umowy.  

 

§ 10 

[WEJŚCIE W ŻYCIE UMOWY] 
 

1. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.   
2. Żadna ze Stron nie będzie, bez wcześniejszej pisemnej zgody drugiej Strony, cedować praw i/lub 

obowiązków z niniejszej Umowy ani w całości ani w części na podmiot trzeci.  
3. Niniejsza umowa jest wiążąca dla Stron i ich następców prawnych. 

 

§ 11 

[DORĘCZENIA] 
1. Wszelkie oświadczenia Stron, zawiadomienia, winny pod rygorem nieważności zachować formę 

pisemną. 
2. Do bieżących kontaktów w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Strony wskazują osoby: 

1) ze strony Zamawiającego:  
 Lucyna Formela, email: lucyna.formela@botatechnik.pl, tel. 539-523-525, 

2) ze strony Wykonawcy:  

  (imię i nazwisko) …………………, email: …………. tel. …………, 
3. Do odbioru Przedmiotu Umowy po stronie  Zamawiającego uprawnieni są: Lucyna Formela i / lub 

przedstawiciele zarządu Zamawiającego. 
4. Doręczenia będą dokonywane pod adresy wskazane we wstępnej części Umowy.  
5. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego powiadomienia drugiej strony o zmianie adresu do 

doręczeń pod rygorem uznania korespondencji skierowanej pod ostatnio podany adres za skutecznie 

doręczoną z dniem pierwszego awiza.  
 

§ 12 

[POSTANOWIENIA KOŃCOWE] 
 

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz 

inne przepisy powszechnie obowiązujące. 
2. Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia istotnych zmian postanowień Umowy z Wykonawcą, chyba  

że konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy z Wykonawcą lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zmiana Umowy 

(w tym jej załączników) może nastąpić wyłącznie za zgodą Stron w formie pisemnej w postaci Aneksu 
do Umowy, pod rygorem nieważności. .  

mailto:lucyna.formela@botatechnik.pl


                          

3. Strony poddają spory wynikające w związku z zawarciem lub wykonaniem niniejszej Umowy prawu 

polskiemu materialnemu i procesowemu, które to ewentualne spory Strony poddają pod rozstrzygnięcie 
sądu powszechnego każdorazowo właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 
Załącznik nr 1: Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia - 5/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 2: Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami - 5/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego - 5/2020/STER CPP/ZK, 

Załącznik nr 4: Klauzula informacyjna RODO.  
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Załącznik nr 1  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia – ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

 

Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych drobnych  
(tzw. elementów normatywnych) do wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz 
stanowiska testowego II (testowanie uszczelnień). 
 

CZĘŚĆ PIERWSZA (I) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
GRUPA 1: Nor 1 (Elementy złączne i śrubowe) 

Lp. Poz. LM Opis ilość Norma Materiał 
1 1.15 Pręt gwintowany M10x60mm 2 DIN 976 8.8 ocynk. 

2 6 Przegub kulisty M8 2 DIN 71802-CS Stal 

3 7.7 Łożysko 3200 1 DIN 628 Stal 

4 7.9 Śruba M5x25mm 8 DIN 7991 8.8 ocynk. 

5 7.14 Śruba M10x100mm 4 DIN 933 8.8 ocynk. 

6 7.15 Śruba M16x25mm 4 DIN 912 8.8 ocynk. 

7 7.16 Śruba M8x35mm 4 DIN 912 8.8 ocynk. 

8 7.17 Śruba M6x30mm 6 DIN 912 8.8 ocynk. 

9 7.18 Podkładka 8,4 4 DIN 125 ocynk. 

10 7.19 Nakrętka M8 4 DIN 934 kl. 8 ocynk. 

11 7.20 
Łożysko samonastawne w oprawie żeliwnej  UCPA 
211 wew. śr.55 

2 - Stal-żeliwo 

12 8.8 Pręt gwintowany M10x200mm 4 DIN 976 8.8 ocynk. 

13 8.9 Nakrętka M10  8 ISO 10511 kl. 8 ocynk. 

14 8.10 Śruba M6x25mm 16 DIN 6921 8.8 ocynk. 

15 8.11 Podkładka M6 8 DIN 125 ocynk. 

16 8.12 Nakrętka M6 16 ISO 10511 kl. 8 ocynk. 

17 8.13 Śruba M6x16mm 4 DIN 912 8.8 ocynk. 

18 8.14 Śruba M3x6mm 3 DIN 912 8.8 ocynk. 

19 8.15 Wkręt dociskowy M5x5mm 2 DIN 913 Stal 45H 

20 10.6 Wkręt dociskowy M4x6mm 1 DIN 915 Stal 45H 

21 15 Dławnica kablowa M20 IP 6.8 2 - Mosiądz 

22 16 Śruba M12x40 6 DIN 6921 8.8 ocynk. 

23 17 Podkładki klinowe do ceownikówΦ13 11 DIN 6918 ocynk. 

24 18 Nakrętka samo zabezpieczająca M12 6 DIN 982 kl. 8 ocynk. 

25 20 Śruba M12x35 2 DIN 6921 8.8 ocynk. 

26 21 Nakrętka z kołnierzem M12 7 DIN 6923 kl. 8 ocynk. 

27 22.1 Nakrętka długa M8 2 DIN 6334 kl. 8 ocynk. 

28 22.2 Nakrętka długa M10 1 DIN 6334 kl. 8 ocynk. 

29 23 Śruba M8x25mm 4 DIN 6921 8.8 ocynk. 

30 24 Nakrętka długa M8  DIN 6334 kl. 8 ocynk. 

31 25 Śruba M8x30 6 DIN 7991 8.8 ocynk. 

32 30 Nakrętka M8  6 DIN 934 kl. 8 ocynk. 

33 31 Nakrętka M12 6 DIN 943 kl. 8 ocynk. 

34 14 Łożysko kulkowe 6012-2RS 2 DIN 625 Stal 

35 25 Pierścień osadczy zewnętrzny 50 2 DIN 471 Stal 

36 26 Pierścień osadczy wewnętrzny 95 1 DIN 472 Stal 

37 27 Korek G1/2'' 1 DIN 908 8.8 ocynk. 

38 28 Śruba M12x50mm 16 DIN 933 8.8 ocynk. 

39 29 Śruba M12x40mm 4 DIN 933 8.8 ocynk. 

40 30 Nakrętka M12 8 DIN 934 kl. 8 ocynk. 

41 31 Podkładka klinowa do ceowników 13 8 DIN 6918 ocynk. 

42 32 Podkładka płaska 23 4 DIN 125 ocynk. 

43 33 Podkładka płaska 13 16 DIN 125 ocynk. 

44 34 Podkładka płaska 10,5 2 DIN 125 ocynk. 



                          

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia – ZO 5/2020/STER CPP/ZK 
 

CZĘŚĆ DRUGA (II) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 
Grupa 2: Nor 2 (Oringi, simmeringi, złączki hydrauliczne, przewody hydrauliczne) 

 

Lp. 
Poz. 

LM 
Opis 

Ilość/ 
jedn. 

miary 

Norma Materiał 

1 7.21 
Kolanko z nakrętką 3/8  
np. GS-HYDRO EWK 06 L lub równoważny produkt 

2 DIN 2353 Stal 

2  
Przyłączka 3/8  
np. GS-HYDRO GEK-06-LRK lub równoważny produkt 

2 DIN 2353 Stal 

3 7.24 Oring 12.37x2.62 mm 1 - NBR 70 Shore A 

4 7.25 Oring 8x2.5 mm 1 - NBR 90 Shore A 

5 7.26 Oring 61.6x2.62 mm 2 - NBR 90 Shore A 

6 7.27 Oring 40.94x2.62 mm 1 - NBR 90 Shore A 

7 7.28 Oring 8x1.80 mm 1 - NBR 90 Shore A 

8 7.29 

Uszczelnienie obrotowe do ruchu oscylacyjnego o 

dwustronnym działaniu aktywowane O-ringiem o parametrach 

i funkcjach: 

-średnica wewnętrzna: 12 mm  
-Ciśnienie pracy: do 40 MPa  
-Współczynnik PV: 6.5 MPa x m/s 

-Przyspieszenie: 0.9 m/s2  

-Temp pracy : - 30°C to + 100°C 

np. TG5000120-Z80N lub równoważny produkt 

1  NBR+Z80 

9 7.30 

Uszczelnienie obrotowe do ruchu oscylacyjnego o dwustronnym 

działaniu aktywowane O-ringiem o parametrach i funkcjach: 

-średnica wewnętrzna: 25 mm  
-Ciśnienie pracy: do 40 MPa  
-Współczynnik PV: 6.5 MPa x m/s 

-Przyspieszenie: 0.9 m/s2  

-Temp pracy : - 30°C to + 100°C 

np. TG5100250-Z80N lub równoważny produkt 

1  NBR+Z80 

10 8.18 Obejma do rury o średnicy 30mm 2 DIN 3015 
Polipropylen +  

ocynk. 

11 10.4 Oring 42.52x2x62 mm 1  NBR 70 Shore A 

12 10.5 Uszczelnienie simmering 60x80x10 mm 1 
DIN 3760 

Typ A 
NBR 

13 29.1 

Wąż hydrauliczny parametrach i funkcjach: 
-Śr. wew.: 6.4 mm 

-Śr. zew.: 13.3 mm 

-Min średnica gięcia: 50 mm 

-Ciśnienie pracy: do 450Bar 

-Waga 0.285/m 

np.: THEMM2K-04 lub równoważny produkt 

3m - 
Syntetyczna 

guma, stal 

14 29.2 

Okucie do węża hydraulicznego do węża o śr. wew. 6.4, stożek 24°  
oring 

Np. Metric Female 24° Seat Light 0085-03-12 gs-hydro l lub 

równoważny produkt  

4 - Stal, NBR 

15 32.1 
Złączka prosta grodziowa do rury o średnicy wew. 22mm  
np. SV(K)22L GS-HYDRO lub równoważny produkt 

2 - Stal 

16 32.2 

Redukcja (zmiana średnicy przyłącza)  ze średnicy rury zew. 22 mm 
na 6mm  

np.: RED(K) 22/06 L GS-HYDRO lub równoważny produkt 

2 - Stal, NBR 

17 15 Zawór kulowy dwuczęściowy z gwintem m/f G1/4'' 2 -  

18 17 Wziernik poziomu oleju w kształcie kopuły, z gwintem G1-1/2'' 2 - Stal węgl. 
19 19 Przyłączka kolankowa nastawna G1/4'' do rury Ø10L 4 DIN 2353 Stal ocynk. 

20 23 Uszczelnienie simmering Ø60xØ75x8 mm 1 DIN 3760 NBR 70 Shore A 

21 24 O-Ring Ø220x3 mm 6 - NBR 70 Shore A 

 



                          

Opis równoważności elementów innych niż wskazane jako przykładowe w pozycjach powyżej zostanie zweryfikowany 
poprzez analizę funkcjonalności (Opisu, w tym parametrów oraz Normy, Materiału) zaproponowanego równoważnego w 
stosunku do podanego przez Zamawiającego elementu wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena jest zero-jedynkowa. 

Równoważność zostanie osiągnięta, jeśli wszystkie funkcjonalności danego elementu zaproponowanego przez Wykonawcę 
otrzymają ocenę spełnia. 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI – Cz. II - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

Lp. 
Poz. 

LM 
Opis 

Nazwa towaru/elementu 

równoważnego oraz 
nazwa producenta 

Spełnia *1/ 
Nie spełnia*2 

1 7.21 

Kolanko z nakrętką na klucz: 17 mm, 

o parametrach i funkcjach: 
 

 

- średnicy rury zew. 6mm    

- Norma: DIN 2353   

- Materiał: Stal   

- Współpraca z elementami z Lp.: 2,17,14 niniejszej Tabeli   

2 7.22 

Przyłączka 3/8 o parametrach i funkcjach:   

- średnicy rury zew. 6mm    

- Norma: DIN 2353   

- Materiał: Stal   

- Współpraca z elementami z Lp.: 1,17,14 niniejszej Tabeli   

8 7.29 

Uszczelnienie obrotowe do ruchu oscylacyjnego o 

dwustronnym działaniu aktywowane O-ringiem  

o parametrach i funkcjach: 

 

 

- średnica wewnętrzna: 12 mm    

- Ciśnienie pracy: do 40 MPa    

- Współczynnik PV: 6.5 MPa x m/s   

- Przyspieszenie: 0.9 m/s2    

- Temp pracy : - 30°C to + 100°C   

- Materiał: NBR+Z80   

9 7.30 

Uszczelnienie obrotowe do ruchu oscylacyjnego o 

dwustronnym działaniu aktywowane O-ringiem  

o parametrach i funkcjach: 

 

 

- średnica wewnętrzna: 25 mm    

- Ciśnienie pracy: do 40 MPa    

- Współczynnik PV: 6.5 MPa x m/s   

- Przyspieszenie: 0.9 m/s2    

- Temp pracy : - 30°C to + 100°C   

- Materiał: NBR+Z80   

13 29.1 

Wąż hydrauliczny o parametrach i funkcjach:   

- Śr. wew.: 6.4 mm   

- Śr. zew.: 13.3 mm   

- Min średnica gięcia: 50 mm   

- Ciśnienie pracy: do 450Bar   

- Waga 0.285/m   

- Materiał: Syntetyczna guma, stal   

14 29.2 

Okucie do węża hydraulicznego do węża o śr. wew. 6.4, 
stożek 24°  oring o parametrach i funkcjach: 

 
 

- Materiał: Stal, NBR   

- Współpraca z elementami z Lp.: 1,17 niniejszej Tabeli   

16 32.1 

Złączka prosta grodziowa do rury o średnicy wew. 22mm o 
parametrach i funkcjach: 

 
 

- Materiał: Stal   

- Gwint zewnętrzny M30x2   

- Norma: DIN 2353   

Współpraca z elementem z Lp.: 17 niniejszej Tabeli   

17 32.2 

Redukcja (zmiana średnicy przyłącza)  ze średnicy rury zew. 
22 mm na 6mm o parametrach i funkcjach: 

 
 

- Materiał: Stal, NBR   

- Norma: DIN 2353   

- Współpraca z elementami Lp.: 1,2 niniejszej Tabeli   



                          

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 
 

CZĘŚĆ TRZECIA (III) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Grupa 3: Nor 3 - Uszczelnienia 

Lp. Poz. LM Opis ilość Norma Materiał 

1 20 

Uszczelnienie obrotowe o parametrach i funkcjach: 

- Prędkość: v >= 3,5 m/s, 
- Ciśnienie: p >= 50 bar, 
- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,  
- Średnica zewnętrzna Øzew = 161 mm, 
- Grubość: gr = 3,9 mm,  
np. uszczelnienie typu DR115 lub równoważny produkt 

9 - PTFE+C 

2 21 

Uszczelnienie obrotowe o parametrach i funkcjach: 

- Prędkość: v >= 3,5 m/s, 
- Ciśnienie: p >= 50 bar, 

- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,  
- Średnica zewnętrzna Øzew = 170 mm, 
- Grubość: gr = 10 mm,  
np. uszczelnienie typu VP20A lub równoważny produkt 

9 - 
PTFE+ 

brąz+NBR 

 

Opis równoważności elementów innych niż wskazane jako przykładowe w pozycjach powyżej zostanie zweryfikowany 
poprzez analizę funkcjonalności (Opisu, w tym parametrów oraz Normy, Materiału) zaproponowanego równoważnego 
w stosunku do podanego przez Zamawiającego elementu wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena jest zero-jedynkowa. 

Równoważność zostanie osiągnięta, jeśli wszystkie funkcjonalności danego elementu zaproponowanego przez 
Wykonawcę otrzymają ocenę spełnia. 

 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - Cz. III - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

Lp. 
Poz. 

LM 
Opis 

Nazwa towaru/elementu 

równoważnego oraz 
nazwa producenta 

Spełnia *1/ 
Nie spełnia*2 

1 20 

Uszczelnienie obrotowe o parametrach i funkcjach:   

- Prędkość: v >= 3,5 m/s,   

- Ciśnienie: p >= 50 bar,   

- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,    

- Średnica zewnętrzna Øzew = 161 mm,   

- Grubość: gr = 3,9 mm,    

- Materiał: PTFE+C   

2 21 

Uszczelnienie obrotowe o parametrach i funkcjach:   

- Prędkość: v >= 3,5 m/s,   

- Ciśnienie: p >= 50 bar,   

- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,    

- Średnica zewnętrzna Øzew = 170 mm,   

- Grubość: gr = 10 mm,    

- Materiał: PTFE+ brąz+NBR   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 
 

CZĘŚĆ CZWARTA (IV) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:  
Grupa 3: Nor 3 - Pozostałe. 

Lp

. 

Poz. 

LM 
Opis 

Ilość/ 
jedn. 

miary 

Materiał 

1 1.13 Uszczelka samoprzylepna EPDM 50x5mm 3m EPDM 

2 5 
linka sprzężenia (cięgno Bowdena) zrobiona wg rysunku BP-20-001-5-DO linka 

(w zał.) 3 - 

3 7.6 
Nakrętka łożyskowa M10x0.75 z zabezpieczeniem poprzez brązowy wkład 

np. nakrętka „KMK 0” lub równoważny produkt 
1 Stal, brąz 

4 8.7 

Sprężyna o parametrach i funkcjach: 

- Średnica zewnętrzna: max 20 mm,  
- Średnica wewnętrzna:   10 mm,  
- Wysokość: 44mm, 
- Obciążenie na 1mm ugięcia: 17,8N 

np.  sprężyna typu LUL20044 lub równoważny produkt 

1 Stal 

5 11 

Piasta sprzęgła kłowego o parametrach i funkcjach: 

- Średnica zewnętrzna: 150mm 

- Maksymalne obroty: 4200 obr/min 

- Moment przenoszony: 181 Nm 

- Współpracujące z tuleją stożkową montowaną od wkładki gumowej na wał fi 
42 mm (poz. 6) i wkładem elastycznym (poz. 7) 

np.: piasta typu HRC F pod TaperLock typ 110 współpracujące z TaperBush 
1610/42 lub równoważny produkt 

1 - 

6 12 
Tuleja stożkowa mocująca elementy na wale z klinem o średnicy  42mm 

Np.: TaperBush 1610/42 lub równoważny produkt 
2 - 

7 13 

Wkładka gumowa o parametrach i funkcjach: 

- Grubość: 29mm 

- Średnica otwory wew.:45 

- współpracująca z piastami poz. 5 i 8 

Np.: wkładka: HRC typ 110 lub równoważny produkt 

1 Guma 

8 14 

Piasta sprzęgła kłowego o parametrach i funkcjach: 

- Średnica zewnętrzna: 150mm 

- Maksymalne obroty: 4200 obr/min 

- Moment przenoszony: 181 Nm 

- Współpracujące z tuleją stożkową montowaną na wał fi 42 mm (poz. 6) od 
strony silnika i wkładem elastycznym (poz. 7) 

np.: piasta typu HRC H pod TaperLock typ 110 współpracujące z TaperBush 
1610/42 lub równoważny produkt 

1 - 

9 26 

Stopa wahliwa do maszyn o parametrach i funkcjach: 

- Średnica 80mm 

- Gwint: M12 

- Długość gwintu: 42.5mm 

- Wysokość całkowita: 74mm 

5 Guma, Stal 

10 28 

Sprężyna o parametrach: o parametrach i funkcjach: 

- Średnica drutu: 1,25 mm, 
- Średnica zewnętrzna: 17,25 mm, 
- Średnica wewnętrzna: 14,75, 
- Długość w stanie swobodnym: 140,00 mm 

- Maks. długość pod obciążeniem: 26,00mm, 
- Maksymalny skok: 114,00mm, 

- Maksymalne obciążenie przy Ln (N): 54,23, 

- Stała sprężyny (N/mm): 0,48. 
np. sprężyna 12330 (SODEMANN) lub równoważny produkt 

3 
Struna 

fortepianowa 

11 18 

Stopa wahliwa do maszyn o parametrach i funkcjach: 

- Średnica 80mm 

- Gwint: M12 

- Długość gwintu: 42.5mm 

- Wysokość całkowita: 74mm 

4 
Guma, Stal 

 

Załącznik: Wykaz rysunków: BP-20-001-5-DO linka.PDF 



                          

Opis równoważności elementów innych niż wskazane jako przykładowe w pozycjach powyżej zostanie zweryfikowany 
poprzez analizę funkcjonalności (Opisu, w tym parametrów oraz Normy, Materiału) zaproponowanego równoważnego 
w stosunku do podanego przez Zamawiającego elementu wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena jest zero-jedynkowa. 

Równoważność zostanie osiągnięta, jeśli wszystkie funkcjonalności danego elementu zaproponowanego przez 
Wykonawcę otrzymają ocenę spełnia. 

 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - Cz. IV - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

Lp. 
Poz. 

LM 
Opis 

Nazwa 

towaru/elementu 

równoważnego oraz 
nazwa producenta 

Spełnia *1/ 
Nie spełnia*2 

3 7.6 

Nakrętka łożyskowa M10x0.75 o parametrach i funkcjach:   

- z zabezpieczeniem poprzez brązowy wkład, zaciskający się na 
gwincie poprzez wkręt z gniazdem imbusowym, nie niszczącym 
gwintu 

 

 

- Materiał: Stal, brąz   

4 8.7 

Sprężyna o parametrach i funkcjach:   

- Średnica zewnętrzna: max 20 mm,    

- Średnica wewnętrzna:   10 mm,    

- Wysokość: 44mm,   

- Obciążenie na 1mm ugięcia: 17,8N   

- Materiał: Stal,   

5 11 

Piasta sprzęgła kłowego o parametrach i funkcjach:   

- Średnica zewnętrzna: 150mm   

- Maksymalne obroty: 4200 obr/min   

- Moment przenoszony: 181 Nm   

- Współpraca z Lp. 6, 7, 8 niniejszej Tabeli    

- możliwość montażu Tulei stożkowej od strony wkładki gumowej 
(przeciwnie do Lp. 8 niniejszej Tabeli) 

 
 

6 12 

Tuleja stożkowa mocująca elementy na wale z klinem o średnicy  

42mm o parametrach i funkcjach: 
 

 

- Średnica wewnętrzna: 42mm   

- Szerokość rowka na wpust: 12mm   

- Wysokość rowka na wpust: 3.3mm   

- Współpraca z Lp. 5 i 8 niniejszej Tabeli   

- Długość: 25.4 mm   

7 13 

Wkładka gumowa o parametrach i funkcjach:   

- Grubość: 29mm   

- Średnica otwory wew.:45   

- Współpraca z Lp. 5 i 8 niniejszej Tabeli   

- Materiał: Guma   

8 14 

Piasta sprzęgła kłowego o parametrach i funkcjach:   

- Średnica zewnętrzna: 150mm   

- Maksymalne obroty: 4200 obr/min   

- Moment przenoszony: 181 Nm   

- Współpraca z Lp. 5, 6, 7 niniejszej Tabeli   

- możliwość montażu Tulei stożkowej od strony od strony silnika 
(przeciwnie niż w Lp. 5 niniejszej Tabeli)  

 

10 28 

Sprężyna o parametrach i funkcjach:   

- Średnica drutu: 1,25 mm,   

- Średnica zewnętrzna: 17,25 mm,   

- Średnica wewnętrzna: 14,75,   

- Długość w stanie swobodnym: 140,00 mm   

- Maks. długość pod obciążeniem: 26,00mm,   

- Maksymalny skok: 114,00mm,   

- Maksymalne obciążenie przy Ln (N): 54,23,   

- Stała sprężyny (N/mm): 0,48.   

- Materiał: Drut fortepianowy   

 

 



                          

Załącznik nr 1  Szczegółowy opis Przedmiotu zamówienia - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

 

CZĘŚĆ PIĄTA (V) PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Grupa 3: Nor 3 – Uszczelnienia cz. 2 

Lp. Poz. LM Opis ilość Norma Materiał 

1 22 

Uszczelnienie obrotowe jednostronne o parametrach i 

funkcjach: 

- Prędkość: v >= 3,5 m/s, 
- Ciśnienie: p >= 50 bar, 
- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,  
- Średnica zewnętrzna Øzew = 180 mm, 
- Grubość: gr = 15 mm,  
np. uszczelnienie typu LS-A 150x180x15 CGR-1-BN lub 

równoważny produkt 

12 - PTFE 

 

Opis równoważności elementów innych niż wskazane jako przykładowe w pozycjach powyżej zostanie zweryfikowany 
poprzez analizę funkcjonalności (Opisu, w tym parametrów oraz Normy, Materiału) zaproponowanego równoważnego 
w stosunku do podanego przez Zamawiającego elementu wg formuły spełnia/nie spełnia. Ocena jest zero-jedynkowa. 

Równoważność zostanie osiągnięta, jeśli wszystkie funkcjonalności danego elementu zaproponowanego przez 
Wykonawcę otrzymają ocenę spełnia. 

 

TABELA RÓWNOWAŻNOŚCI - Cz. V - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

Lp. 
Poz. 

LM 
Opis 

Nazwa towaru/elementu 

równoważnego oraz 
nazwa producenta 

Spełnia *1/ 
Nie spełnia*2 

1 22 

Uszczelnienie obrotowe jednostronne o parametrach i 

funkcjach: 

 
 

- Prędkość: v >= 3,5 m/s,   

- Ciśnienie: p >= 50 bar,   

- Średnica wewnętrzna: Øwew = 150 mm,    

- Średnica zewnętrzna Øzew = 180 mm,   

- Grubość: gr = 15 mm,    

- Materiał: PTFE   

 

 

  



                          

Załącznik nr 3: Wzór Protokołu zdawczo – odbiorczego - ZO 5/2020/STER CPP/ZK 

 

Gdańsk, …………….…………   [data] 

 

PROTOKÓŁ ZDAWCZO-ODBIORCZY 

 
1. Zamawiający: Bota Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 

2. Wykonawca: …………………………..………………………………………………………. 
3. Przedmiot Umowy: Dostawa elementów konstrukcyjnych drobnych (tzw. elementów normatywnych) do 

wykonania stanowiska testowego I (sprzężenia zwrotnego) oraz stanowiska testowego II (testowanie 

uszczelnień) w ramach projektu realizowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, 

Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B + R przez przedsiębiorstwa”, Działanie „Projekty B + R 
przedsiębiorstw”, Poddziałanie „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez 
przedsiębiorstwa”. (dalej jako: Dostawa). 

4. Oznaczenie Projektu: „Innowacyjny ster strumieniowy CPP w układzie tandem” współfinansowany z 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

 

5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA realizowanego przez Wykonawcę obejmował dostawę towarów: 

Lp. Nazwa Przedmiotu 

zamówienia  
(wg Grup, Części) 

poz. LM 

(wg SzOPZ*) 

Nazwa 

towaru/elementu 

Ilość wg 
zamówienia 

Ilość 
dostarczona 

Uwagi/ 

Braki 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 
SzOPZ* - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

 

6. UWAGI ZAMAWIAJĄCEGO: 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
 

7. UWAGI WYKONAWCY: 

………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………….. 

 

 

……………………………                           ………………………….. 
Wykonawca        Zamawiający 



                          

KLAUZULA INFORMACYJNA W PRZEDMIOCIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

W RAMACH POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: 
RODO/Rozporządzenie) mając na względzie obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia, Spółka BOTA Technik Spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdańsku informuje, iż: 
1. Administratorem danych osobowych jest Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w 

Gdańsku (dalej także jako: Spółka lub BOTA Technik), KRS 0000432307, NIP 5862278701, ul. Nowy Świat 38c, 80-299 Gdańsk, 
tel.: 58 741 29 04,  e-mail: info@botatechnik.pl, www.botatechnik.pl 

2. Spółka nie jest podmiotem zobowiązanym do powołania Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W sprawie przetwarzanych przez 
Spółkę danych osobowych w związku z prowadzonymi postepowaniami o udzielenie zamówienia publicznego (niezależnie od trybu 
postępowania i podstawy prawnej) prosimy o kontakt pod numerem telefonu wskazanym w pkt. 1 oraz e-mail: rodo@botatechnik.pl 

3. Zbierane dane osobowe są przetwarzane przez zgodnie z przepisami Rozporządzenia tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) w celach 
realizacji zadań i obowiązków określonych przepisami prawa, tj. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-

2020”. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) – dalej jako: 

ustawa. 

4. Spółka jako Zamawiający w ramach jakiegokolwiek prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 
uprawniona do udostępnienia danych osobowych określonych w art. 10 Rozporządzenia (dane dotyczące wyroków skazujących i 
czynów zabronionych) w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej z działu VI - do upływu terminu do ich 
wniesienia. Do przetwarzania takich danych - osoby upoważnione na podstawie pisemnego upoważnienia. 

5. Spółka BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. przetwarza dane osobowe przez czas niezbędny do realizacji 
zadania określonego w pkt. 4 niniejszej klauzuli, lecz nie krócej niż przez czas wskazany w przepisach o archiwizacji dokumentacji 

dotyczącej udzielonego zamówienia, lub okresu ewaluacji projektu w związku z którym postepowanie o udzielenie zamówienia 
zostało przeprowadzone. 

6. W sytuacji zaistnienia dobrowolności podania danych celem ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia - (tj. 

przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody) osoba, której danych będzie to dotyczyć zostanie o tym niezwłocznie poinformowana 
celem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać 
cofnięta w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wcześniejszego przetwarzania danych. 
Cofnięcie zgody może jednak prowadzić do uniemożliwienia realizacji przez Administratora celu przetwarzania danych osobowych 
na podstawie wyrażonej zgody. 

7. Zbierane i przetwarzane przez BOTA Technik dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych 
osobowych mogą być w szczególności: operatorzy pocztowi, podmioty świadczące usługi kurierskie, usługi informatyczne, prawne, 
księgowo – finansowe, audytorskie, doradcze, oraz organy publiczne z zastrzeżeniem pkt. 8 niniejszej klauzuli. 

8. Organy publiczne, które na podstawie przepisów prawa mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania nie 
są odbiorcami danych osobowych.  

9. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
10. W związku z przetwarzaniem przez BOTA Technik danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do: 

a) dostępu do treści danych osobowych (na podstawie art. 15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą 
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest 
Administrator, a także z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w przepisach szczególnych, w tym w szczególności w: 

- art. 8a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.) 
stanowiącego, o ograniczeniu prawa z art. 15 ust. 1 - 3 Rozporządzenia: w przypadku realizacji wniosku osoby skierowanego na 
tej podstawie do Zamawiającego, którego realizacja wymagałaby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od 
osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności 
podania (analogicznie w art. 97 ust. 1a ustawy); 

b) żądania sprostowania danych (na podstawie art. 16 RODO), z zastrzeżeniem art. 97 ust. 1b ustawy, iż żądanie uzupełnienia/ 
sprostowania danych nie może naruszać integralności protokołu i jego załączników; 
c) żądania ograniczenia przetwarzania danych (na podstawie art. 18 RODO); z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w 
przepisach szczególnych, w tym w szczególności w art. 96 ust. 3b ustawy,  
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 

e) żądania usunięcia danych (na podstawie art. 17 RODO).  

11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez BOTA Technik Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, 
przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

12. Administrator wskazuje, iż w zakresie realizacji zadań na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późń. zm.)  oraz przy stosowaniu tychże przepisów w drodze odesłania lub w sposób 
pomocniczy – stosuje szczególne zasady realizacji obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia przez 
zamieszczenie wymaganych informacji w ogłoszeniu o zamówieniu, ogłoszeniu o konkursie, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, regulaminie konkursu lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy. 

13. Zasada jawności danych osobowych zgodnie z art. 96 ust. 3a nie dotyczy danych, o których mowa w art. 9 Rozporządzenia tj. 
„danych wrażliwych”. 

- Administrator danych osobowych – 

BOTA Technik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. 
k. z siedzibą w Gdańsku. 

http://www.botatechnik.pl/
mailto:rodo@botatechnik.pl

