
                                                               
                                          

      Gdańsk, 12.01.2021 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. 
 

Pytanie:  

Uprzejmie proszę o rozważenie wprowadzenie poniższych zapisów do umowy NDA (załącznik nr 3.2 do Zapytania 
ofertowego) i informację zwrotną na ich temat: 

1) §2 ust. 2) – na końcu dodaje się słowa: „w szczególności oznaczając je jako „poufne” lub w sposób 
równoważny”; 

2) §3 ust. 2 pkt 2) – na końcu dodaje się słowa: „lub nieoznaczonych jako „poufne” lub w sposób 
równoważny”; 

3) §5 ust. 2 – słowa: „nie mniejszy niż 1000 zł” zastępuje się słowami: „równy 1000 zł”; 
4) §6 ust. 3 – na końcu dodaje się słowa: „z wyjątkiem kopii zapasowych tworzonych przez system 

komputerowy, z wyjątkiem treści umów wiążących Strony, a także z wyjątkiem jednej kopii każdego 
dokumentu zachowanej do celów archiwalnych”; 

5) §8 ust. 8 – dodaje się w brzmieniu: „Na zasadach analogicznych do powyższych Strona Ujawniająca będzie 
chronić informacje uzyskane od Strony Otrzymującej i odpowiadać wobec Strony Otrzymującej za ich 
naruszenie”; 

6) §8 ust. 9 – dodaje się w brzmieniu: „Całkowita odpowiedzialność Strony Otrzymującej za niewykonanie 
lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy ogranicza się do kwoty 120 000 złotych”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

And. 1 i 2) 
Wnioskowana zmiana, tj. dodanie słów wskazanych w pytaniach, swym istnieniem nie zmienia intencji i celu umowy. 
Dodatkowo zmiana ta wymuszałaby na Zamawiającym oznaczenie każdego dokumentu wchodzącego w skład 
dokumentacji projektowej, jako jawny i poufny, a z założenia wszystko jest poufne z wyjątkiem tych dokumentów, 
które zostały opublikowane, i których nie ma potrzeby dodatkowo oznaczać. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów. 
 

And. 3) 
Kara, o której mowa §5 ust. 2 została ustalona w minimalnej dolnej granicy – jeżeli dojdzie do naruszenia w zakresie 
ochrony danych osobowych, rzeczywista kara będzie ustalana w zależności od stopnia naruszenia. Na tym etapie 
ustalenie kary umownej na poziomie 1000 zł jest niecelowe i bezpodstawne, bo jeżeli takowe naruszenie wystąpi i 
dojdzie do nałożenia kary - również na Zamawiającego, do czego może przyczynić się Wykonawca – wówczas kara 



                                                               
będzie miarkowana wg zasady proporcjonalności i przyczynienia się Wykonawcy do powstania naruszenia i 
nałożenia kary.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

And. 4) 
Przepisy podatkowe i dotyczące rozliczeń finansowych wymagają przechowania dokumentacji transakcji przez okres 
5 lat. Dłuższe przechowywanie dokumentacji może być uzasadnione albo postępowaniem sądowym, albo jakimiś 
szczególnymi okolicznościami. Taką okolicznością jest zapis w §6 ust 1 umowy, zgodnie z którym „Umowa 
obowiązuje przez okres 10 lat od dnia jej zawarcia”. Dłuższe przechowywanie umowy nie ma uzasadnienia.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

And. 5) 
Zamawiający nie widzi podstaw dla wnioskowanego przez Pytającego ustalenia obowiązku poufności wobec 
informacji przekazywanych przez niego Zamawiającemu. Oferent ma prawo zastrzec w swojej ofercie określone 
dane, które stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa. Oferent składając ofertę, a następnie realizując przedmiot 
zamówienia, korzysta z projektu i dokumentów Zamawiającego (w tym o charakterze poufnym), sytuacja odwrotna 
nie zachodzi (poza informacjami zastrzeżonymi w Ofercie). Jeżeli jednak istniałyby przesłanki do zastrzeżenia jakichś 
szczególnych informacji dotyczących Oferenta, Oferent winien zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o ich 
zastrzeżenie. Nie oznacza to jednak, że umowa NDA, stanowiąca załącznik nr 3.2 do niniejszego postępowania, 
obowiązywać będzie zarówno Zamawiającego jak i Oferenta. Umowa NDA ma na celu ochronę informacji i danych 
udostępnianych przez Zamawiającego w ramach projektu o charakterze innowacyjnym. Wykonawca ma za zadanie 
zrealizować zamówienie zgodnie z zasadami ustalonymi przez Zamawiającego w tym projekcie, toteż ustalenie w 
sposób równoległy obowiązku poufności nie jest celowe.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 

And. 6) 
Projekt, w ramach którego realizowane jest zamówienie publiczne, ma charakter innowacyjny, co uzasadnia 
szczególne podejście do zachowania obowiązku poufności. W tej sytuacji ograniczenie odpowiedzialności 
Oferenta/Wykonawcy do kwoty 120 000 zł jest niecelowe ze względu na szczególny rodzaj i przedmiot zamówienia. 
W związku z tym Zamawiający, dbając o prawidłową realizację projektu, nie dopuszcza ograniczenia 
odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu zachowania obowiązku poufności.  
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. 
 
 
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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