
                                                               
                                          

      Gdańsk, 08.01.2021 r. 

                  

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2020/STER CPP/ZK  
z dnia 18 grudnia 2021 r.  

  
Dostawa: Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów hydrauliki siłowej do stacji prób budowanej 
przez Zamawiającego. 
 

PYTANIA I WYJAŚNIENIA do treści Zapytania ofertowego 
  
Zgodnie z treścią postanowień Zapytania ofertowego rozdział IX ust. 3 Zainteresowany (Wykonawca) skierował 
do Zamawiającego następujące wnioski dotyczące treści wzoru umowy z Wykonawcą i umowy o obowiązku 
zachowaniu poufności  (NDA) będących elementem dokumentacji Zapytania ofertowego nr 14/2020/STER 
CPP/ZK z dnia18 grudnia 2020 r. 
 
 
Wniosek nr 1 - dotyczy wzoru umowy z Wykonawcą, par. 4, ust. 3 
 
Pytanie: , 

„Wykonawca udziela gwarancji na wszystkie elementy dostawy i zobowiązuje się do usunięcia awarii na własny 
koszt (§4, ust 3). Taki zapis jest bezwarunkowy, a przecież awaria może wystąpić z powodu wadliwego projektu 
lub wadliwego wykonania montażu dostarczonych części czyli bez związku z gwarancją na części.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Okres gwarancji, o którym mowa w par. 4, ust. 3 Wzoru umowy z Wykonawcą odnosi się wyłącznie do tych 
elementów Stacji Prób, które zostały dostarczone przez Wykonawcę (Dostawcę).  

Za prawidłowość przedstawionych projektów odpowiada Zamawiający, jednakże, zgodnie z zapisami 
Załącznika nr 1 „Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia” – część 1 (ust. 3.2 i ust. 3.5) i część 2 (pkt. 2. 
Wymogi techniczne, cz. A, , podpunkt 14 i 17), przedstawione załączniki są jedynie poglądowe i Wykonawca 
może wprowadzić zmiany do projektów, o ile zaproponowane przez Wykonawcę zmiany są rozwiązaniami 
sprawdzonymi, tj. zgodnymi z przyjętymi dobrymi praktykami inżynierskimi, zapewniającymi prawidłowe i 
bezpieczne funkcjonowanie danego zespołu, oraz że poprawność ich działania została sprawdzona na 
podobnych instalacjach o zbliżonym przeznaczeniu lub wymaganiach technologicznych.  

Dodatkowo, zgodnie z zapisami Szczegółowego opisu Przedmiotu Zamówienia (dot. cz. 1 i cz. 2), „jeżeli 
Wykonawca zidentyfikuje brak jakiegoś elementu wyposażenia konkretnego zespołu niezbędnego do 
prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji tego zespołu, który to element nie został wymieniony w niniejszym 
dokumencie w ramach opisu Przedmiotu Zamówienia, nie zwalnia to Wykonawcy  z obowiązku jego/ich 
dostarczenia, jeżeli doświadczenia dobrych praktyk inżynierskich oraz prawidłowe i bezpieczne 
funkcjonowanie danego zespołu będzie wymagać jego/ich zastosowania. Tego rodzaju uzupełnienie budowy 
zespołu określonego w niniejszym dokumencie nie może być podstawą do wystąpienia Wykonawcy o 
uzyskanie od Zamawiającego dodatkowych zleceń, albo zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wykonania 
Przedmiotu Zamówienia.” W każdym przypadku dostrzeżenia przez Wykonawcę potencjalnego błędu w 



                                                               
projekcie ma on prawo konsultować dany projekt z Zamawiającym i podejmować decyzje po otrzymaniu od 
Zamawiającego wiążącej odpowiedzi.  

Wszelkie ewentualne uszkodzenia mechaniczne podczas montażu dostarczonych zespołów/elementów, a 
także uszkodzenia i awarie w trakcie eksploatacji wynikające z błędnego montażu, obciążają Zamawiającego, 
nie Wykonawcę. Aby nie dopuścić do takiej sytuacji, zgodnie z zapisami  Szczegółowego opisu Przedmiotu 
Zamówienia (cz. 1, ust. 1.3, cz. 2 ust. 1.3), Wykonawca dołącza do dostawy instrukcje obsługi i karty katalogowe 
dostarczanych komponentów. Na życzenie Wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość udziału 
Wykonawcy podczas prac montażowych dostarczanych przez niego elementów dostawy.  

 

Wniosek nr 2 - dotyczy wzoru umowy z Wykonawcą, par. 7, ust. 1 pkt 1 
 
Pytanie:  

Odstąpienie od umowy z powodu wystąpienia istotnej zmiany okoliczności nie zawiera zapisu co z 
poniesionymi do czasu odstąpienia kosztami po stronie Wykonawcy (§ 7 ust. 1 pkt 1). 

Odpowiedź Zamawiającego: 

W umowie nie opisano kwestii rozliczeń kosztów Wykonawcy, albowiem wynika to wprost z kodeksu 
cywilnego, zatem w takim wypadku stosowane będą przepisy powszechnie obowiązujące, w szczególności 
kodeks cywilny w zakresie art. 487 – art. 497 k.c. 

 

Wniosek nr 3 - dotyczy wzoru umowy z Wykonawcą, par. 12, ust. 4 

Pytanie:  

Zamawiający może jednostronnie zmienić umowę jeżeli dojdzie do istotnej zmiany okoliczności mogącej 
spowodować niepowetowaną stratę dla Zamawiającego (§ 12 ust. 4). Według nas jest to zapis niezgodny z 
jakimkolwiek standardem (zaprzeczenie zasady równości stron).   

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wobec uwagi Oferenta, wskazać należy, iż postanowienia Umowy wskazane w § 12 ust. 4 nie należy rozumieć 
jako zaprzeczenie (uchybienie) zasadzie równości stron. Niniejsze zastrzeżenie zostało zawarte w Umowie na 
zabezpieczenie sytuacji, gdy realizacja Projektu wymagać będzie zmiany, której wcześniej nie przewidywano, a 
której wprowadzenie będzie niezbędne dla realizacji Projektu. Jeżeli wystąpią przesłanki do wprowadzenia 
takiej zmiany, należy mieć na uwadze, że Zamawiający może wprowadzić ją wyjątkowo (jeżeli grozi mu 
niepowetowana strata, a nawet przerwanie projektu). W przypadku braku zgody drugiej Strony, w zależności 
od okoliczności faktycznych – sytuacja wymagać będzie bieżącej oceny skutków zaistniałego stanu rzeczy dla 
obu Stron z osobna i ich wzajemnych roszczeń z tego tytułu.  

 

Wniosek nr 4 - dotyczy wzoru umowy o zachowaniu poufności (NDA), par.5 

Pytanie:  

Kary umowne są bardzo wysokie. 100.000 zł to bardzo dużo. Co oznacza „proporcjonalność” kary za każde 
naruszenie  (ust 2). Kto miałby oceniać stopień zawinienia?  



                                                               
Odpowiedź Zamawiającego: 

W odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytanie, Zamawiający wskazuje, że § 5 ust. 2 Umowy NDA dotyczy 
uchybienia/naruszenia zasad i przepisów dotyczących ochrony danych osobowych pozyskanych w związku z 
wykonywanie Umowy. Proporcjonalność będzie oceniona (w zależności od zidentyfikowanego naruszenia) 
przez wzgląd na wiele czynników takich jak: sposób i zakres naruszenia, rodzaj naruszonych obowiązków itp., 
a przy tym też: albo na podstawie decyzji organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(jeżeli dojdzie do zgłoszenia naruszenia) lub przez radcę prawnego/profesjonalnego pełnomocnika w ramach 
opinii prawnej sporządzonej na wniosek Zamawiającego, po przedstawieniu stanowisk obu Stron.  

 

Wniosek nr 5 - dotyczy Załącznika nr 2.1 do Zapytania ofertowego 

Pytanie:  

Jest tam tabela z gwarancją i są opcje 24 lub 36 msc gwarancji na dostarczone komponenty. Czy to jest wymóg 
konieczny ? Czy jeżeli udzielamy 12 msc gwarancji nie możemy wziąć udziału w przetargu ?  

Odpowiedź Zamawiającego: 

W odpowiedzi na zadane przez Oferenta pytanie, Zamawiający informuje, że oferty podmiotów, które 
zaoferują okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące zostaną odrzucone z uwagi na nie spełnienie kryterium 
wyboru ofert nr PK3 „Okres gwarancji na przedmiot dostawy”. 

 
 
Więcej pytań w powyższym zakresie nie zgłoszono.  
Zmiana wprowadzana jest na podstawie zapisów Roz. VIII, ust. 7 Zapytania ofertowego. Odpowiedzi na 
powyższe pytania nie wprowadzają zmian do niniejszego postępowania i nie mają charakteru istotnego dla 
przygotowania ofert. Niniejsze podlega ogłoszeniu w bazie konkurencyjności 
www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz na stronie internetowej Zamawiającego 
www.botatechnik.pl. 
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