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Iwiny, 7.11.2022 r. 

Zapytanie ofertowe  
 

Zamawiający: 
DB PROJECT sp. z o.o. 
Ul. Św. Jacka 99a 
52-116, Iwiny 
 

Zamawiający realizuje projekt w ramach 
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa 
Schemat 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon na innowacje” 
Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020 

 
pn. „Opracowanie koncepcji ładowarki z systemem automatycznego ładowania samochodów elektrycznych” 

 
I. Przedmiot zamówienia: 
 
Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa dotycząca opracowanie koncepcji łado-

warki z systemem automatycznego ładowania samochodów elektrycznych. 

 

Kod CPV: 
CPV 73110000-6 – Usługi badawcze 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
 
Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej, której rezultat umożliwi osią-
gnięcie głównego celu projektu, tj. opracowanie koncepcji ładowarki z systemem automatycznego ła-
dowania samochodów elektrycznych, mającą zastosowanie i możliwość wdrożenia do działalności go-
spodarczej Zamawiającego.  
 
Zakres planowanych zadań obejmuje takie prace B+R jak: dobór rozwiązań oraz opracowanie koncep-
cji modyfikacji manipulatora (np. odpowiednie końcówki i interfejsy), określenie docelowych funkcjonal-
ności oraz koncepcji modułów software, wykonanie projektu końcówki chwytaka robota wyposażonego 
w min. 2 wtyki do ładowania, weryfikacja możliwości precyzyjnego podłączenia wtyku do gniazda łado-
wania w samochodem, dobór i modyfikacja systemu wizyjnego do pozycjonowania samochodu na sta-
nowisku, opracowań założeń systemu bezpieczeństwa oraz projekt aplikacji wspomagającej ładowanie 
auta bez udziału człowieka. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje: 
 
1. Zastosowanie ramienia (manipulatora) robota kooperującego ze stacją ładowania i samocho-
dem (koncepcja, specyfikacja funkcjonalności, moduły software) 
 
Rezultatem zadania będzie identyfikacja dostępnego rynkowo rozwiązania, najlepiej odpowiadającego 
zastosowaniom w proponowanym docelowym prototypie. W wyniku zadania ma zostać opracowana 
koncepcja modyfikacji manipulatora (np. odpowiednie końcówki i interfejsy), określenie docelowych 
funkcjonalności oraz koncepcja modułów software dla sterowania manipulatorem.  
 
Wynik realizacji zadania: projekt manipulatora po modyfikacji wraz z opisem niezbędnych zmian.  
 
2. Projekt końcówki chwytaka robota wyposażonego w minimum 2 wtyki do ładowania 
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W ramach powyższego ma zostać zaprojektowany prototyp końcówki chwytaka robota oraz spraw-
dzone zostaną praktycznie podstawowe funkcjonalności decydujące o realności osiągnięcia celów pro-
jektu. Do weryfikacji funkcjonalności zostanie wykorzystane istniejące oprogramowanie będące wła-
snością przedsiębiorcy, stosowane do realizacji podobnych funkcjonalności w innych urządzeniach. 
Osiągnięcie celu zadania będzie określone na podstawie liczby błędów występujących przy wielokrot-
nie powtarzalnej czynności podłączania i odłączania końcówki ładowarki do gniazd ładowania. Zakłada 
się osiągnięcie statusu nie więcej niż 2 błędów przy wykonaniu 50 czynności podłączania  i odłączania. 
 
3. Zastosowanie systemu umożliwiającego precyzyjne podłączenie wtyku do gniazda ładowania 
w samochodzie 
 
Dokumentacja ma zawierać opis procedury weryfikacji sprawności tej funkcjonalności, która nastąpi na 
podstawie bezbłędnego, 20-krotnego powtarzania czynności podłączania wtyku do trzech losowo zmie-
niających się gniazd ładowania o różnych standardach (automatyczne rozpoznawanie gniazda). 
 
4. Zastosowanie systemu wizyjnego do pozycjonowania auta na stanowisku ładowania 
 
W ramach powyższego ma zostać wstępnie przetestowany wybrany, rynkowo dostępny system wizyjny 
do automatycznego pozycjonowania auta na stanowisku ładowania. Mają zostać określone niezbędne 
zmiany w systemie (hardware i software) w celu wyeliminowania możliwych błędów i optymalizacji cza-
sowej tej czynności.  
 
5. Zaprojektowanie systemu bezpieczeństwa (zabezpieczenie człowieka w strefie działania mani-
pulatora) 
 
W ramach powyższego ma zostać opracowana szczegółowa procedura – instrukcja zachowania kie-
rowcy i pasażerów w trakcie procesu tankowania wykluczająca możliwe niebezpieczeństwa dla czło-
wieka. Konieczne zachowania – czynności zostaną przełożone na te, związane z samym systemem 
(zdalne obrazowanie, ostrzeżenia poprzez sygnały świetlne, dźwiękowe, alarm, itp. zatrzymanie pro-
cesu tankowania) oraz człowiekiem (pozostanie / opuszczenie pojazdu, włączenie hamulca ręcznego, 
uruchomienie procesu tankowania, ponowne uruchomienie silnika itp.).  
 
Weryfikacja osiągnięcia celów zadania będzie zweryfikowane przez symulacje wirtualne z wykorzysta-
niem dostępnych rynkowo narzędzi. 
 
6. Zaprojektowanie założeń aplikacji wspomagającej ładowanie auta bez udziału człowieka 
 
W ramach powyższego ma zostać zaprojektowane założenia aplikacji wspomagającej system całkowi-
cie automatycznego ładowania samochodu elektrycznego bez udziału człowieka. Mają zostać opisane 
poszczególne moduły aplikacji oraz ich szczegółowe funkcjonalności. Wykonawca ma przeprowadzić  
benchmark dostępnych rynkowo rozwiązań (w tym modułów i ich fragmentów) wraz ze wskazaniem, 
które z nich należałoby rozważyć pod kątem obniżenia kosztów projektu, większego bezpieczeństwa, 
spełnienia najwyższych standardów, certyfikatów itp. 
 
Rezultatem prac B+R będzie opracowanie koncepcji funkcjonowania docelowego systemu wraz 
z dokumentacją techniczną umożliwiającą wykonanie docelowego rozwiązania. Efektem ma być 
wyeliminowanie udziału człowieka w procesie ładowania samochodu (a dokładnie w momen-
tach podłączania i odłączania samochodu od stacji ładowania), co ma wspierać osoby z niepeł-
nosprawnościami ruchowymi, a także ma zwiększać bezpieczeństwo (poprzez ograniczenie 
kontaktu z ładowarką) użytkowania publicznych stacji ładowania np. w okresie epidemii chorób 
zakaźnych. 
 
II. Dodatkowe przedmioty zamówienia: 

 

Nie dotyczy. 
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Uwaga! Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie załączonego formularza 

ofertowego. 

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

 

Wymaga się, aby oferty były ważne do 30 listopada 2022 r. 

 

Planowany termin zawarcia umowy z wykonawcą: do 30 listopada 2022 r. 

 
III. Sposób obliczania ceny: 

 

Cena zakupu obejmuje cenę jednostkową zamówienia czyli cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto.  
 

Dopuszcza się składanie ofert w walutach innych niż złoty (PLN). Waluty obce zostaną przeliczone na 

złote (PLN) wg kursu średniego NBP z dnia porównania ofert. 
 

 

IV. Termin składania ofert: 

 

Termin składania ofert rozpoczyna się z dniem 7.11.2022 r. i będą one 

przyjmowane do dnia 15.11.2022 do godz. 10:00 

 

Oferty będą rozpatrywane po 15.11.2022 r. 

 

V. Planowany termin i miejsce realizacji zamówienia: 

 

Całość zamówienia zostanie zrealizowana do 15 kwietnia 2023 r. 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji zamówienia. 

 

VI. Rodzaje i opis kryteriów mających wpływ na wybór oferty:  

 

Przy rozpatrzeniu nadesłanych ofert będziemy kierować się następującymi kryteriami (odrębnie dla 

każdego elementu przedmiotu zamówienia): 

 

L.  P.             KRYTERIUM             WAGA        JEDNOSTKA MIARY 

  1.         Cena netto   100%   waluta PLN lub inna 

 

 

1. Punkty za kryterium „cena netto” zostaną obliczone wg następującego wzoru:  

 

       Cena netto oferty najtańszej  

——————————————— x 100 = ilość punktów   

         Cena netto oferty badanej  
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Przez cenę netto Zamawiający rozumie cenę bez podatku od towarów i usług (VAT). 

 

Cena dla przedmiotu zamówienia może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszelkie 

upusty, rabaty, winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny, tak by wyliczona cena za realizację przed-

miotu zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeli-

czeń i innych działań w celu jej określenia. 

 

Jeżeli zaoferowana cena będzie wydawać się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i 

będzie budzić wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgod-

nie z wymaganiami określonymi w niniejszym zapytaniu, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia 

wyjaśnień co do podstaw oszacowania ceny. 

 

Zamawiający w każdym wypadku wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień, jeżeli zaoferowana przez 

niego cena będzie niższa o co najmniej 30% od średniej wartości ofert złożonych w postępowaniu. 

 

W powołanych przypadkach Zamawiający wezwie Oferenta do szczegółowego określenia podstaw 

oszacowania oczekiwanej ceny. Oferent będzie zobligowany do złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od 

daty otrzymania przez niego wezwania Zamawiającego. Wezwanie będzie kierowane na adres e-mail, 

wskazany w formularzu oferty. 

 

W przypadku, gdy Oferent nie przedstawi wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub wyjaśnienia Oferenta 

wykażą, iż zamierzał wykonać przedmiot zamówienia lub jego część, odwołując się do rażąco niskiej 

ceny, Zamawiający odrzuci ofertę. 

 

Jeżeli podany w formularzu oferty adres e-mail będzie nieprawidłowy lub będzie uniemożliwiał kontakt 

Zamawiającego z Oferentem, oferta zostanie odrzucona. 

 

W przypadku odrzucenia oferty, Oferent otrzyma informację o odrzuceniu jego oferty, wraz ze szcze-

gółowym uzasadnieniem. 

 

W przypadku, gdyby oferent wezwany do określenia podstaw oszacowania ceny dokonał zmiany swojej 

oferty w aspektach podlegających ocenie na podstawie ustanowionych kryteriów – oferta ta zostanie 

odrzucona. 

 

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ocenę. 

 

Zobowiązania Wykonawcy, wskazane w ofercie w zakresie ceny zostaną przeniesione do umowy z 

Wykonawcą i będą uznawane za postanowienia istotne.  

 

VII. Miejsce, sposób i termin składania ofert: 

 

Oferty prosimy składać osobiście lub pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres oddziału Zamawia-
jącego, tj.: 
 
DB PROJECT SP. Z O.O. 

ul. Józefa Mireckiego 30 

55-080 Kąty Wrocławskie                        

 

lub drogą elektroniczną w formie skanu podpisanej oferty na adres:  

mfirgolski@dbproject.com.pl 
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w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu tj. od dnia 7.11.2022 r. do dnia 15.11.2022 r. do godz. 

10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu (liczy się data i godzina wpływu 

oferty). 

 

Oferta (wraz z załącznikami) musi być podpisana przez osobę (lub osoby) upoważnione do reprezen-

towania oferenta. Zamawiający ustali, czy oferta została podpisana przez osoby upoważnione na pod-

stawie dostępnych publicznych rejestrów. W przypadku ofert składanych przez spółki cywilne, do for-

mularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy spółki cywilnej. 

W przypadku, gdy oferta składana jest przez osobę legitymującą się stosownym pełnomocnictwem do 

reprezentowania Oferenta, do formularza oferty należy dołączyć potwierdzoną za zgodność z orygina-

łem kopię pełnomocnictwa. 

 

Uwaga: oferta podpisana przez osobę lub osoby nieupoważnione do reprezentowania Oferenta 

w świetle publicznie dostępnych rejestrów lub dokumentów dołączonych do oferty, zostanie 

odrzucona, bez wezwania do poprawy. 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przy-

czyn. Zastrzega sobie również prawo do zwrócenia się do oferentów z prośbą o wydłużenie terminu 

związania z ofertą. 

 

VIII. Pytania i wyjaśnienia: 

 

Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań przez Wykonawców. W odpowiedzi na zadane 

pytania Zamawiający udzieli niezbędnych wyjaśnień. 

 

Pytania należy zadawać w formie elektronicznej, na adres e-mail: mfirgolski@dbproject.com.pl 

 

Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, 

udzieli odpowiedzi na zapytania związane z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod warunkiem, 

że wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego nie później niż do 

końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyja-

śnienie treści zapytania ofertowego wpłynie po upływie terminu wyżej wskazanego, Zamawiający może 

udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie 

wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.  

 

W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmienić 

treść zapytania ofertowego. Jeżeli w wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędny będzie do-

datkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i po-

informuje o tym oferentów. 

 

IX. Informacje dodatkowe: 

 

Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści 

niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przy-

słanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym da-

nego oferenta. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez 

podania przyczyn.  

 

X. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: 
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Zgodnie z dokumentacja programową konkursu w ramach Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, 

Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2.C.b „Usługi dla przedsiębiorstw – „Bon 

na innowacje”, Oś Priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje RPO WD 2014-2020, wykonawcą 

usługi może być wyłącznie jednostka naukowa rozumiana jako organizacja prowadząca badania i 

upowszechniająca wiedzę, określona w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 [GBER] 

i posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zalicza się do jednej z poniższych 

kategorii zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie:   

• „organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę”, określone w art. 2 pkt 83 roz-

porządzenia KE (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne  z rynkiem 

wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu, posiadające kategorię naukową A+, A 

albo B przyznaną na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym i nauce; lub   

• spółki celowe uczelni, o których mowa w art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce lub spółki celowe jednostki naukowej; lub   

• centra transferu technologii uczelni, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo  o szkolnic-

twie wyższym i nauce; lub   

• przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, o którym mowa  w art. 17 

ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej; 

lub   

• akredytowane laboratoria (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfi-

kowane laboratoria przez podmioty, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 

2002 r. o systemie oceny zgodności; lub   

• Sieć Badawcza Łukasiewicz, o której mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o 

Sieci Badawczej Łukasiewicz 

 

XI. Wiedza i doświadczenie: 

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie. 

XII. Potencjał techniczny: 

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie. 

 

XIII. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie. 

 

XIV. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: 

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie. 

 

XV. Dodatkowe warunki: 

 

Zamawiający nie precyzuje szczególnych wymagań w tym zakresie. 

 

XVI. Informacje na temat zakresu wykluczenia: 
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W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z 

Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wza-

jemne powiązania między podmiotem DB PROJECT sp. z o.o. lub osobami upoważnionymi do zacią-

gania zobowiązań w imieniu firmy DB PROJECT sp. z o.o  lub osobami wykonującymi w imieniu firmy 

DB PROJECT sp. z o.o czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru 

Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów 

prawa, 
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomonika, 

d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w sto-

sunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Aby zapewnić oferentom możliwość złożenia wskazanego oświadczenia Zamawiający wskazuje, że do 

zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego oraz do wykonywania czynności związanych z prze-

prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy uprawnione są następujące osoby: 

• Marek Firgolski 

XVII. Warunki zmiany umowy: 

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, 

może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:  

a) zmiany wartości umowy w przypadku zwiększenia bądź zmniejszenia stawek podatku od to-

warów i usług, dotyczących Przedmiotu Zamówienia w wyniku zmian ustawy z dnia 11 marca 

2004 r. o podatku od towarów i usług które wejdą w życie po dniu zawarcia umowy, a przed 

wykonaniem przez Wykonawcę Przedmiotu Zamówienia, po wykonaniu którego Wykonawca 

jest uprawniony do uzyskania wynagrodzenia, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec odpo-

wiedniemu zwiększeniu bądź zmniejszeniu, jeżeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek 

ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy uwzględniające 

podatek od towarów i usług. Przy czym Wykonawca jest uprawniony do uzyskania zwiększo-

nego wynagrodzenia wyłącznie w sytuacji, gdy dotrzymał terminu realizacji umowy, oraz prze-

kazał Zamawiającemu prawidłowo wystawioną fakturę VAT niezwłocznie, lecz nie później niż 

w ciągu 14 dni od dnia zakończenia realizacji umowy.  

b) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okolicz-

ności. Pojęcie to Zamawiający będzie interpretował w sposób odpowiadający postanowieniu 

pkt. 109 preambuły Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 

2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. W świetle tego 

postanowienia, „Pojęcie niemożliwych do przewidzenia okoliczności odnosi się do okoliczności, 

których nie można było przewidzieć pomimo odpowiednio starannego przygotowania pierwot-

nego postępowania o udzielenie zamówienia przez instytucję zamawiającą, z uwzględnieniem 

dostępnych jej środków, charakteru i cech tego konkretnego projektu, dobrych praktyk w danej 

dziedzinie oraz konieczności zagwarantowania odpowiedniej relacji pomiędzy zasobami wyko-

rzystanymi na przygotowanie postępowania a jego przewidywalną wartością. Nie może to jed-
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nak mieć zastosowania w sytuacjach, w których modyfikacja powoduje zmianę charakteru ca-

łego zamówienia, na przykład przez zastąpienie zamawianych robót budowlanych, dostaw lub 

usług innym przedmiotem zamówienia lub przez całkowitą zmianę rodzaju zamówienia (…)”. 

W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by możliwe było odwrócenie lub 

naprawienie skutków wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności.  

W przypadku wystąpienia niemożliwych do przewidzenia okoliczności, możliwa jest także 

zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy. 

c) Umowa może zostać zmieniona w przypadku zmiany Wykonawcy, gdy  wynika ona z sukcesji 

uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego Wykonawcy, w wyniku restruk-

turyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który 

spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem, że nie pociąga 

to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia zasad, wynikających 

z niniejszego zapytania ofertowego, umowy o dofinansowanie zawartej Instytucją Pośredni-

czącą oraz postanowień Wytycznych horyzontalnych. 

 

d) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu 

wystąpienia siły wyższej. Przez siłę wyższą Zamawiający będzie rozumiał nieprzewidywalną, 

wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej Umowy, które 

uniemożliwiają którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniej-

szej Umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie lub po stronie ich 

podwykonawców, i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uza-

sadnioną należytą starannością. W takim wypadku, umowa zostanie wydłużona o czas trwania 

siły wyższej lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej lub zostanie 

zmieniony termin wykonania obowiązku wynikającego z umowy, o czas trwania siły wyższej 

lub czas niezbędny do odwrócenia skutków wystąpienia siły wyższej. 

W przypadku wystąpienia siły wyższej możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu 

realizacji umowy. 

e) Umowa może zostać zmieniona w przypadku, gdy zachodzi konieczność przedłużenia terminu 

wykonania zamówienia lub terminu wykonania obowiązku wynikającego z umowy z powodu 

działania osoby lub osób trzecich, za których nie ponosi odpowiedzialności ani Wykonawca, 

ani Zamawiający. W przypadku potwierdzenia przez Zamawiającego, że ziścił się ten warunek, 

umowa zostanie wydłużona o czas niezbędny do odwrócenia skutków działania osoby lub osób 

trzecich.  

W takim przypadku możliwa jest także zmiana terminu dostawy oraz terminu realizacji umowy. 
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f) Umowa może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany powszechnie obowiązują-

cych przepisów prawa lub wprowadzenia nowych regulacji prawnych, mających wpływ na wy-

konanie niniejszej Umowy. W takim przypadku, umowa zostanie zmieniona w ten sposób, by 

opowiadała obowiązującym regulacjom prawnym. W takim przypadku możliwa jest także 

zmiana terminu realizacji umowy. 

g) Umowa z Wykonawcą może zostać zmieniona w sytuacji, gdy dojdzie do zmiany umowy o 

dofinansowanie, zawartej przez Zamawiającego z Instytucją Pośredniczącą W takim przy-

padku, umowa z Wykonawcą zostanie zmieniona w ten sposób, by odpowiadała obowiązują-

cym postanowieniom umowy o dofinansowanie. 

h) Możliwa jest zmiana umowy z Wykonawcą, gdy zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw 

lub usług od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile 

stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

• zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub tech-

nicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub 

instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  

• zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 

kosztów dla zamawiającego,  

• wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 

pierwotnie w umowie. 

2. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu 1. powyżej:  

a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr 

rachunku bankowego,);  

b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) 

teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 

XVIII. Informacja dotycząca umowy: 

Nie dotyczy 

 

XIX Załączniki do zapytania ofertowego: 

 

1. Formularz ofertowy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


