
 
 
 

KOMUNIKAT NR 4   

z dnia 24.03.2022 r. 

 

W związku z wszczętym postępowaniem nr 3/2022/0786 z 11.02.2022 r. dotyczącym 

zakupu, dostawy (zgodnie z  DDP INCOTERMS 2010), instalacji i uruchomienia sytemu 

ciągłego pomiaru geometrii arkusza (długość, szerokość, grubość i płaskość 

dotyczącego projektu pt.  „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach 

gorącowalcowanych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0786/18), 

dotyczącego projektu pt.  „Innowacyjna hybrydowa technologia prostowania blach 

gorącowalcowanych” (nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.01.01-00-0786/18), 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 

ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 Badania 

przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa (konkurs organizowany 

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nr: 5/1.1.1/2018),  

niniejszym następuje doprecyzowanie zapisów zapytania ofertowego.  

WERSJA OBECNA: 

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:  

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:  

[…] 

l. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 15 dni od dnia 

wystawienia faktury która będzie wymagała zabezpieczenia, gwarancji bankowej zgodnej co 

do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr 6 niniejszego 

zapytania ofertowego. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji 

bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać 

będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili 

przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.  

WERSJA PO ZMIANACH: 

IV. WARUNKI DOTYCZĄCE UDZIELANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA:  

IV.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:  

[…] 



 
 
l. Oferent zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia 

wystawienia faktury która będzie wymagała zabezpieczenia, Weksela lub gwarancji 

bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku 

nr 6 niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie Weksela, gwarancji bankowej lub 

dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem 

Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi 

płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, 

a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.  

  

WERSJA OBECNA: 

VI. INFORMACJA O ŻĄDANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZABEZPIECZENIU 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TAKIEGO 

ZABEZPIECZENIA): 

VI.1. W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o 

dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem 

obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy z 

Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych 

warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego 

wykonania umowy w postaci gwarancji bankowej lub gwarancji należytego wykonania 

umowy, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. VI.2.  

VI.2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od 

dnia wystawienia faktury która będzie wymagała zabezpieczenia, gwarancji bankowej 

zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr 6 do 

niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie 

gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, 

uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili 

przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie 

będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.  

VI.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta, którego oferta została 

wybrana dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”.  

VI.4. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu zwrotu zaliczki zapłaconej Oferentowi. Jeżeli 

Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

VI.5. Szczegółowy opis żądanych zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami zapisów umowy. 

WERSJA PO ZMIANACH: 



 
 
VI. INFORMACJA O ŻĄDANYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ZABEZPIECZENIU 

NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (JEŻELI ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA TAKIEGO 

ZABEZPIECZENIA): 

VI.1. W związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi z umowy o 

dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym terminem 

obostrzeniami, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia do umowy z 

Wykonawcą zapisy gwarantujące wypłatę środków finansowych przy spełnieniu określonych 

warunków z rygorami dla Przyjmującego Zamówienie/ Dostawcy w zakresie należytego 

wykonania umowy w postaci gwarancji Weksela, bankowej lub gwarancji należytego 

wykonania umowy, zgodnie z opisem wskazanym w pkt. VI.2.  

VI.2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu, w terminie 30 dni od 

dnia wystawienia faktury która będzie wymagała zabezpieczenia, Weksela lub gwarancji 

bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów wskazanym w Załączniku 

nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie Weksela, gwarancji bankowej lub 

dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze wzorem 

Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze wszelkimi 

płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów gwarancji, 

a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania płatności.  

VI.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferenta, którego oferta została 

wybrana dodatkowego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej 

„zabezpieczeniem”.  

VI.4. Zabezpieczenie będzie służyło pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu zwrotu zaliczki zapłaconej Oferentowi. Jeżeli 

Oferent będzie jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie będzie służyło także pokryciu 

roszczeń z tytułu gwarancji jakości. 

VI.5. Szczegółowy opis żądanych zabezpieczeń zgodnie z postanowieniami zapisów umowy. 

VI.6. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania Weksla jako zabezpieczenia po 

weryfikacji wystawiającego Weksel przez Dział Ryzyka AMDS PL.   

WERSJA OBECNA: 

FORMULARZ OFERTOWY 

8. Oświadczamy, iż w związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi 

z umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym 

terminem obostrzeniami, niniejszym akceptujemy fakt, iż Zamawiający wprowadzi do umowy 

z Wykonawcą następujące zapisy: „Oferent zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury która będzie wymagała 

zabezpieczenia, gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z jednym z wzorów 

wskazanym w Załączniku nr 6 niniejszego zapytania ofertowego. Niedostarczenie gwarancji 

bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do zasadniczych kwestii ze 

wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do powstrzymania się ze 



 
 
wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich dokumentów 

gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tytułu powstrzymania 

płatności. 

WERSJA PO ZMIANACH: 

FORMULARZ OFERTOWY 

8. Oświadczamy, iż w związku z rygorystycznymi obowiązkami Zamawiającego wynikającymi 

z umowy o dofinansowanie w zakresie terminu zakończenia projektu i związanego z tym 

terminem obostrzeniami, niniejszym akceptujemy fakt, iż Zamawiający wprowadzi do umowy 

z Wykonawcą następujące zapisy: „Oferent zobowiązuje się do dostarczenia 

Zamawiającemu, w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury która będzie wymagała 

zabezpieczenia, Weksela lub gwarancji bankowej zgodnej co do zasadniczych kwestii z 

jednym z wzorów wskazanym w Załączniku nr 6 niniejszego zapytania ofertowego. 

Niedostarczenie gwarancji bankowej lub dostarczenie gwarancji bankowej niezgodnej co do 

zasadniczych kwestii ze wzorem Zamawiającego, uprawniać będzie Zamawiającego do 

powstrzymania się ze wszelkimi płatnościami do chwili przedłożenia przez Wykonawcę 

odpowiednich dokumentów gwarancji, a Wykonawcy nie będą przysługiwać żadne 

roszczenia z tytułu powstrzymania płatności. 

 

WERSJA OBECNA: 

VII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT:  

VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 25.03.2022r. do godz. 16:00 CET  

WERSJA PO ZMIANACH: 

VII. MIEJSCE, TERMIN I TRYB SKŁADANIA OFERT:  

VII.1. Oferty należy złożyć do dnia 31.03.2022r. do godz. 16:00 CET  

. 

Komunikat nr 4 stanowi wyłącznie uszczegółowienie dotychczasowych zapisów zapytania 

ofertowego. Pozostała treść zapytania ofertowego nie ulega zmianie. 


