
                                                               
                                                                  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2020/STER CPP/ZK  
z dnia 09 lipca 2020 r.  

  
Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów konstrukcyjnych z określonego przez 
Zamawiającego materiału, wykonanych zgodnie z dokumentacją techniczną.  
  

PYTANIA I WYJAŚNIENIA do treści Zapytania ofertowego 
  
Zgodnie z treścią postanowień Zapytania ofertowego rozdział IX ust. 3 Zainteresowany (Wykonawca) 
skierował do Zamawiającego 11 wniosków dotyczących wyjaśnienia i ewentualnie zmiany treści 
postanowień Zapytania ofertowego nr 9/2020/STER CPP/ZK z dnia 09 lipca 2020 r. tj: 
 
a) o zmianę postanowień Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego tj. Wzoru umowy z 
Wykonawcą:  

  
Wniosek nr 1 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 5 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopisanie ustępu w w/w paragrafie o treści  stanowiącej 
deklaracje Zamawiającego oraz deklarację Wykonawcy w zakresie posiadania statusu mikro, małego, 
średniego albo dużego przedsiębiorcy. 
 
Wniosek nr 2 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6  

Wobec brzmienia w/w paragrafu zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zastąpienie użytych tam 
wyrażeń „opóźnienie” wyrażeniami „zwłoka” z uwagi na fakt, że mogą wystąpić okoliczności niezawinione 
przez Wykonawcę, a które to okoliczności mogą wpłynąć na termin wykonania umowy i byłyby kwalifikowane 
jako opóźnienie Wykonawcy. 
 
Wniosek nr 3 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 2,  
pkt. 1 

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie zapisów w w/w ustępie odnośnie wysokości 
kar poprzez dodanie wyrażenia „netto”. 
 
Wniosek nr 4 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 2,  
pkt. 2 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę brzmienia w/w ustępu od słowa "kwocie" na brzmienie 
: 

"0,5% wynagrodzenia brutto z tytułu wykonania niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki w należytym wykonaniu 
przedmiotu umowy za każdy przypadek nienależytego wykonania umowy, przy czym postanowień tego punktu 
nie stosuje się do przypadków opisanych powyżej w punkcie 1)" . 
 
Wniosek nr 5 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 2, pkt. 3 oraz 
§ 8 ust. 9 
Zwracamy się  z prośbą do Zamawiającego o ujednolicenie zapisów dotyczących wysokości kar za ujawnione 
naruszenie obowiązku poufności. 



                                                               
 
Wniosek nr 6 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 3 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu „ponad 3 dni” na treść „co najmniej 7 dni”. 
 

Wniosek nr 7 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 4 
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmniejszenie rozmiaru kary do 10%. 
 
Wniosek nr 8 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 6, ust. 5 

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o skreślenie tego zapisu od cyfry „50%” gdyż jest to błąd 
stylistyczny wobec dalszej części zdania.  

Jednocześnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar wymaganych w tym paragrafie z 50% na 10%  z 
powodu ich rażąco wygórowanych wysokości.  

 
Wniosek nr 9 
Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego – Wzór Umowy – nr 9/2020/STER CPP/ZK, § 7  
Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie w w/w paragrafie ustępów o treści : 

  "W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy należne jest od Zamawiającego 
wynagrodzenie w takiej części w jakiej odpowiada ona częściowemu wykonaniu przedmiotu umowy według 
stanu na chwilę odstąpienia oraz zwrot kosztów nabycia przez Wykonawcę materiałów, jakie posiadał w chwili 
odstąpienia od umowy z przeznaczeniem ich do wykonania przedmiotu umowy." 

oraz 
"Niezależnie od powyższych przesłanek odstąpienia od umowy, każda ze Stron może odstąpić od umowy 

na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym." 
 
b) pytanie dotyczące Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego: Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia 
 
Wniosek nr 10 
Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Zapytanie ofertowe nr 9/2020/STER CPP/ZK, 
pkt. II, ppkt. 4, lit b) 
„Odpowiedzialność z tytułu transportu Przedmiotu zamówienia oraz jego wyładunku na Halę Zamawiającego 
ponosi Wykonawca” 

Prosimy o informacje czy zapewnienie odpowiedniego sprzętu (wózek widłowy, dźwig itp.) niezbędnego do 
wyładunku przedmiotu oferty leży po stronie Zamawiającego czy Wykonawcy. 
 
b) pytanie dotyczące postanowień Zapytania ofertowego – rozdział VI ust. 12 
 
Wniosek nr 11 
Zapytanie ofertowe, Rozdział VI Przygotowanie oferty, miejsce i termin złożenia ofert oraz ich otwarcia, 
pkt. 12. 

Z powodu odległej lokalizacji Zamawiającego oraz nieprzewidywalnym czasem dostarczenia przesyłki 
pocztowej zwracamy się z prośbą o wydłużenia wymaganego terminu na dosłanie oryginału oferty (w przypadku 
wyboru jako najkorzystniejszej) i zmianie zapisu „w dniu otrzymania informacji o udzieleniu zamówienia lub 
najpóźniej w następnym dniu roboczym” na treść „do 5 dni roboczych”.  
 

 
 
  



                                                               
Odpowiedź Zamawiającego na skierowane przez Zainteresowanego (Wykonawcę) w dniu   
16 lipca 2020 roku: 
 
Ad. 1 
Zamawiający nie znajduje przesłanek, uzasadniających wprowadzenie proponowanej deklaracji do treści 
Umowy. Takie oświadczenia Strony Umowy, winny zostać złożone w chwili jej zawarcia, jako odrębne 
oświadczenie. Podstawą takiego rozwiązania proponowanego przez Zamawiającego jest przepis art. 4c ustawy 
o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 ze zm.), 
który stanowi: Dłużnik będący dużym przedsiębiorcą składa drugiej stronie transakcji handlowej oświadczenie 
o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy. Oświadczenie składa się w formie, w jakiej jest zawierana 
transakcja handlowa, najpóźniej w momencie jej zawarcia. 
W związku z powyższym, Zamawiający nie dokona zmiany Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego zgodnie 
z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Ad. 2 
Zamawiający nie przychyla się do postulatu Wykonawcy. Istotne znaczenie dla pełnej realizacji Projektu ma 
zarówno zwłoka jak i opóźnienie w ewentualnej realizacji zadań przez Wykonawcę.  
W związku z powyższym, Zamawiający nie dokona zmiany Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego zgodnie 
z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Ad. 3 
Zamawiający wyjaśnia: Kary umowne nie podlegają opodatkowaniu, w związku z czym wprowadzanie (zgodnie 
z wnioskiem Wykonawcy) wyrażeń „netto”/”brutto” nie ma uzasadnienia. Podstawą do żądania i zaksięgowania 
naliczenia kary umownej jest nota obciążeniowa.  
W związku z powyższym, Zamawiający nie dokona zmiany Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego zgodnie 
z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Ad. 4 
Według analizy wniosku Wykonawcy, dokonanej przez Zamawiającego - Wykonawca w jednym postanowieniu 
chciałby połączyć karę za zwłokę wobec terminowego wykonania umowy (co zawiera się w pojęciu 
prawidłowego jej wykonaniu) i karę za każde inne naruszenie stanowiące nienależyte wykonanie Umowy lub 
jej niewykonanie. Niniejszego zabiegu Zamawiający nie zastosuje. Podkreślić należy, że o terminowym 
realizowaniu Umowy i karze umownej za uchybienie terminom stanowi  
§ 6 ust. 2 pkt. 1) wzoru Umowy. Kolejny punkt mówi o naruszeniach stanowiących nieprawidłowe wykonanie 
lub niewykonanie umowy, inne niż nieterminowe wykonanie Umowy. Wszystkie punkty tegoż paragrafu 
stanowią zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy wobec Zamawiającego i nie ma podstaw by dokonać 
ich zmiany zgodnie z wnioskiem Wykonawcy.  
 
Ad. 5 
Zamawiający uznaje zasadność wniosku Wykonawcy. W związku z niniejszym, dokonuje zmiany Załącznika 
nr 3 do Zapytania ofertowego i usuwa z treści postanowień Wzoru Umowy z Wykonawcą karę  umowną 
zastrzeżoną w § 6 ust. 2 pkt.3). 
 
Ad. 6 
Zamawiający przychyla się do postulatu Wykonawcy o zmianę zapisu § 6 ust. 3 umowy, który otrzymuje 
brzmienie: „W przypadku opóźnienia w realizacji swych obowiązków przez Wykonawcę, gdy Zamawiający nie 
będzie mógł czekać na działanie Wykonawcy, a zwłoka trwać będzie ponad 7 dni – Zamawiający zamówi 
tożsame usługi dostawy towaru od innego dostawcy na koszt Wykonawcy.” 
 



                                                               
 
Ad. 7 
Zamawiający nie przychyla się do postulatu Wykonawcy. Umowa będzie realizowana w ramach projektu 
współfinansowanego ze środków publicznych – z budżetu Unii Europejskiej. Niewykonanie umowy przez 
Wykonawcę skutkować będzie uniemożliwieniem realizacji lub utrudnieniem w prawidłowej realizacji całego 
Projektu, a przede wszystkim w wykonaniu przez Zamawiającego ciążących na nim obowiązków, co w 
konsekwencji bezwzględnie doprowadzi do obciążenia Zamawiającego konsekwencjami finansowymi (w tym 
karami umownymi) wielokrotnie przewyższającymi wartość realizowanej Umowy. Zamawiający nie może 
pozwolić sobie na podjęcie takiego ryzyka w tej konkretnej sytuacji.  
 
Ad.8 
Zamawiający wskazuje, że w zapisie wysokości kar nie ma błędu stylistycznego, postanowienie jest złożone w 
swej treści zdania. Celem wyeliminowania dalszych wątpliwości Zamawiający zmienia odpowiednio treść 
postanowienia 6 ust. 5, który otrzymuje brzmienie następujące: 
„Z tytułu odstąpienia od niniejszej Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości odpowiadającej kwocie 50 % wynagrodzenia 
brutto przewidzianego niniejszą Umową, wg zakresu wykonywanego Przedmiotu zamówienia (odpowiednio do 
wartości każdej z Części Przedmiotu zamówienia).” 
 
Ad. 9 
Zamawiający wskazuje, że: 
1) Punkt wnioskowany pierwszy wynika wprost z przepisów prawa cywilnego (Art. 494 [Obowiązki 
odstępującego] 
§ 1. Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co 
otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od 
umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia 
szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania. 
§ 2. Zwrot świadczenia na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.) 
Dodanie drugiego punktu jest bezzasadne, ponieważ w postanowieniach końcowych umowy  
(§12 ust. 1 Wzoru Umowy z Wykonawcą) wskazane zostało, że w zakresie nieuregulowanym stosujemy 
przepisy kodeksu cywilnego. 
W związku z powyższym, Zamawiający nie dokona zmiany Załącznika nr 3 do Zapytania ofertowego zgodnie 
z wnioskiem Wykonawcy. 
 
Ad. 10 
Zamawiający informuje, że odpowiedzialność z tytułu transportu Przedmiotu zamówienia oraz jego wyładunku 
na Halę Zamawiającego ponosi Wykonawca. Zamawiający może udostępnić Wykonawcy do rozładunku niżej 
wymieniony sprzęt: 
- wózek widłowy Jungheinrich TFG 435 o udźwigu 3500kg (2300kg przy odsunięciu środka ciężkości 
transportowanego elementu od masztu o 1000mm). 
- suwnicę o udźwigu 10t/5t- jej użycie będzie możliwe od dnia 5.10.2020, 
jednak z zastrzeżeniem zasady poniesienia odpowiedzialności wskazanej jak wyżej, a dodatkowo także 
ewentualnej odpowiedzialności z tytułu użycia ww. sprzętu.  
 
Ad. 11 
Zamawiający wyjaśnia:  
Intencją Zamawiającego było zobowiązanie Wykonawcy do wysłania oryginału oferty w dniu otrzymania 
informacji o wyborze oferty Wykonawcy jako oferty najkorzystniejszej lub w następnym dniu roboczym.  



                                                               
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany treści postanowienia rozdziału VI ust. 12 poprzez 
zamianę słowa „dosłania” na „wysłania”. Nie wprowadzono ograniczenia ilości dni na dostarczenie oferty do 
Zamawiającego. Postanowienie zmienia otrzymuje brzmienie:  
„Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza zobowiązany będzie do wysłania 
jej oryginału w dniu otrzymania informacji o udzieleniu zamówienia lub najpóźniej w następnym dniu roboczym 
– oryginał oferty wraz z załącznikami stanowić będzie załącznik do umowy o udzielenie zamówienia. Ofertę 
należy przesłać na adres: Bota Technik Sp. z o.o. Sp. k., ul. Nowy Świat 38 c, 80-299 Gdańsk. Brak dostarczenia 
oryginału oferty przez Zamawiającego może skutkować jej odrzuceniem.”. 
 
 

2. Więcej pytań w powyższym zakresie nie zgłoszono.  
 
3. Niniejsze  podlega  ogłoszeniu  w  bazie  konkurencyjności: 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl  oraz  na  stronie internetowej 
Zamawiającego www.botatechnik.pl  

 
 
 
 

 

Gdańsk, 20.07.2020 r. 


